รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕64 เวลา 10.0๐ น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โดยเป็นการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)
************************************
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1))
2. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
3. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน)
4. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง)
5. นางสาวทัศนีย์ สมซาง
(แทน) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
6. นายกฤษฏา ประไพพานิช
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
8. นายพิเดช จันทร์ศิริ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
9. นางปริษา ปานพรหม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
10. นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์
คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย
อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
12. นายภาคภูมิ ธาวงค์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
13. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลาพูน
14. นายเจริญฐานรักษ์ รีเรียบ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15. นายณัฐชัย ชีวะศิริ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
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. นายอินสม ปัญญาโสภา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
24. นางสาวทัศนีย์ ยะจา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
25. ร้อยตรี ชัย วงศ์ตระกูล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
26. นางทิพวารี คีรีวรรณ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
27. นายปรีชา สมบูรณ์ชัย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
28. นางอรพินธ์ อิกาเหนิด
(แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
29. นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30. นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31. นางสาวนภาพร เยาวรัตน์
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32. นายชาญชัย ดารารัตติกาล
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/คณะกรรมการ…

-๒คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
2. พาณิชย์จังหวัดลาปาง
3. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
6. นายสถาพร ศรีวันชื่น
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. นางอาภรณ์ แสงโชติ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
2. นางสาวสุวลี ทองทัพ
3. นางสาวรฐณ์ชนกภ์ สาธุเม
4. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์
5. นางสาวพลอยไพลิน ค้าชัยภูมิ
6. นางสาวกุลริศา ใจลังการ์
7. นายดนัย วรรณตัน
8. นางสาวทัศน์ลักษณ์ สิริรุจีกุล
9. นางสาวอมรรัตน์ พลเหิม
10. นางสาววิภารัตน์ ธนิศร
11. นายศเนติ จิรภาสอังกูร
12. นายธีระพงษ์ คาวี
13. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์
14. นางสาวสุธีรา ตะริโย
15. นายวัชรพล รอดรักษ์
16. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์
17. นายณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ
18. นายอานวย มาเมือง
19. นายพุฒิพงศ์ ชัยนสินพัฒน์
20. นางสาวนภาพร เยาวรัตน์
21. นางสาวสาวิตรี วงศ์ปั้น
22. นายโกสิทนทร์ นิยะกิจ
23. นายทศพล พรหมแปง
24. นายปกรณ์เกียรติ ขัดเรือง
25. นางชุติวรรณ ชูยกปิ่น
26. นางสาวปทุม กาวิละ
27. นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์
28. นายสรวง สุวรรณ
29. นายธนภัทร คหันทพงษ์

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
สานักงานจังหวัดลาปาง
สานักงานจังหวัดลาปาง
สานักงานจังหวัดลาพูน
สานักงานจังหวัดลาพูน
สานักงานจังหวัดลาพูน
สานักงานจังหวัดลาพูน
สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาพูน
แขวงทางหลวงลาพูน
แขวงทางหลวงลาพูน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
/เริ่มการประชุม...

-๓เริ่มการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เวลา 10.00 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 9 คน
2.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 6 คน
3.จังหวัดแม่ลาปาง มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 7 คน
4.จังหวัดลาพูน มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 9 คน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
ประธานการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ติดภารกิจ
จึ ง ได้ ม อบหมายให้ ร องผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายส าเริ ง ไชยเสน)
เป็ น ประธานการประชุ ม ฯ กล่ า วต้ อ นรับ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ มและเปิ ด การประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารงานกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/2564 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การประชุม
วันนี้จึงเป็นการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)
มีระเบียบวาระการประชุมสาคัญ ดังนี้
1) การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการสารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) การพิจารณานาเงินงบประมาณที่หมดความจาเป็น เพื่อนาไปดาเนิน
โครงการสารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) รายงานการประชุมการเปิดการตรวจสอบ ระหว่างสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕64

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดทารายงาน
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/๒๕64 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม
จานวน 24 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว
/มติที่ประชุม…

-๔มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 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)
ทั้ ง นี้ โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่ มจั งหวัด ภาคเหนือ ตอนบน 1 ได้อนุ มัติ โ ครงการทั้ง หมด
จานวน 11 โครงการแล้ว และอยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

รั บ ทราบสรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3.2 รายงานผลการตรวจสอบโครงการที่ ข อท าความตกลงการ
เปลี่ ย นแปลงโครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

3.4.1 ในการประชุม คณะกรรมการบริห ารงานกลุ่ มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2564 ที่ ประชุ มฯ เห็ น ชอบการใช้เ งิน จากการยกเลิ กกิ จกรรม/
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไป ได้แก่
โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจ กรรมยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 106
ตอนท่าจักร – อุโมงค์ กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จานวน 1 แห่ง
งบประมาณ 7,014,144.58 บาท ดาเนินการโดย แขวงทางหลวงลาพูน
/3.4.2 กลุ่มจังหวัด…

-๕3.4.2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขอทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณ เนื่องจาก ตามข้อ 1.1 กรณีเป็นการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
เงิ น จั ด สรร ไปใช้ จ่ า ยเป็ น รายจ่ า ยใด ๆ ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ แ ผนงานผลผลิ ต หรื อ
โครงการเดียวกัน
3.4.3 สานักงบประมาณแจ้งว่า ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ขออนุ มัติ โ อนเงิน จัดสรรรายการตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เพื่อไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป จานวน 1 รายการ
งบประมาณ 7,014,200 บาท ตามข้อ 1.1 ส านั กงบประมาณ ได้ตรวจสอบ
เอกสารแล้ว พบว่า รายการที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงบประมาณ กับรายการ
ที่ขอทาความตกลงระยะทางไม่ตรงกัน จึงขอส่งเรื่องคืนเพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วจึงขอทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง
3.4.4 กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 แจ้ ง ให้ จั ง หวั ด ล าพู น
ดาเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง และรายงานผลการตรวจสอบกรณี ดั งกล่ า ว
เนื่ อ งจากส านั ก งบประมาณไม่ ส ามารถพิ จ ารณาตามที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ
ตอนบน 1 ขอทาความตกลงฯ ได้ เนื่องจาก ระยะทางมีความคลาดเคลื่อนจาก
รายการก่อสร้างทางเชื่อ มถนนทางหลวงหมายเลข 1136 กับถนนอ้ อมเมือ ง
บริ เ วณแยกเหมื อ งง่ า อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าพู น ระหว่ า ง กม. 1+625 –
กม. 2+029 และทางหลวงโยธาธิการและผั งเมือ ง อ้อ มเมือ งล าพู น ระหว่า ง
กม. 0+000.000 – กม. 0+110.000 ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
การโอนเปลี่ ย นแปลง พร้ อ มส่ ง เอกสารหลั ก ฐาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เพื่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 จะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.4.5 จังหวัดลาพูนแจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทราบว่า
ได้ ด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง พร้ อ มทั้ ง เอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
โครงการ ฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังต่อไปนี้
1) โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอนท่าจักร – อุโมงค์ กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนน
ทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๖ กับถนนอ้อมเมืองบริเวณทางแยกเหมืองง่า ได้ถูก
ออกแบบเป็นภาพรวม ต่อมา ได้รับแจ้งจากจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ว่าการก่อสร้างดังกล่าว ถูกแยกออกเป็น ๒ ส่วน ใช้งบประมาณส่วนที่ ๑
จากงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด (โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทาง
แยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอนท่าจักร – อุโมงค์ กิจกรรมก่อสร้าง
ทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ กับถนนอ้อมเมือง บริเวณแยกเหมืองง่า
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน) จานวนเงิน ๑๔,๙00,000 บาท สาหรับส่วนที่ ๒
ระหว่าง กม. ๑+6๒๕ - กม. ๒+๐๒๙ และทางหลวงโยธาธิการและผังเมืองอ้อมเมือง
ลาพูน ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 0+๑๑๐ อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูนใช้งบ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๑๕,000,000 บาท เมื่อสานักงาน
ทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดาเนินการออกแบบทางหลวงส่วนที่ ๒ จะต้องทุบรื้อ
/สะพานเดิม…

-๖สะพานเดิมและก่ อสร้างสะพานใหม่ ส่ งผลให้ งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ
๑๓,๕๐๐,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๕๐๐,000 บาท ด้วยข้อจากัดของ
งบประมาณ สานักงานทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่ จึงออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่
โดยตัดการก่อสร้างตั้งแต่ กม. ๑+6๒๕ – กม. ๑+71๕ รวมระยะทางที่ตัดออก
๙๐ เมตร ซึ่ง มีส ะพานยาว ๔๒ เมตร รวมอยู่ ด้ว ย ส่ ง ผลให้ รูปแบบเริ่มต้ นจาก
กม. ๑+๖๒๕ เปลี่ ยนเป็นกม. ๑+๗๑๕ เมื่ อค านวณราคากลางแล้ ว อยู่ ในวงเงิ น
งบประมาณ ๑๕,000,000 บาท
2) แขวงทางหลวงลาพูนจึงได้ดาเนินการจัดหาตัวผู้รับจ้าง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรูปแบบรายการ โครงการ
พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม
ยกระดับ ความปลอดภัยบริ เวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖
ตอนท่าจักร – อุโมงค์ ก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ กับถนนอ้อมเมือง
บริเวณแยกเหมืองง่า จานวน 1 แห่ง โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยก
ขนาดใหญ่ (ส่วนที่ ๒) ทางหลวงหมายเลข ๑๑๓๖ ตอนเหมืองง่า – ลาพูน ระหว่าง
กม. ๑+๗๑๕ – กม. ๒+๐๒๙ และทางหลวงโยธาธิการและผังเมืองอ้อมเมืองลาพูน
ระหว่าง กม. 0+๐๐๐ - กม. 0+๑๑๐ จานวน ๑ แห่ง ตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ
ถูกต้อง และผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูนได้ลงนามในสัญญา เลขที่ ลพ./๓๖/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยมี บริษัท
เชียงใหม่มีโชค จากัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินค่างานตามสัญญา ๑๑,๕๕๐,000 บาท
จังหวัดลาพูนได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 ค่างานงวดที่ ๑ และ ๒
รวมเป็นจานวนเงิน ๔,๕๓๕,๘๕๕.๔๒ บาท เรียบร้อยแล้ว คงเหลือจานวนเงินที่ยัง
ไม่ได้เบิกจ่ายตามสัญญา จานวนเงิน ๗,๐๑๔,๑๔๔.๕๘ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามที่จังหวัด
ลาพูนรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีเป็นการโอนเงินจัดสรรหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้แผนงานผลผลิต
หรื อโครงการเดียวกัน ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารงานกลุ่ มจังหวั ด
แบบบู ร ณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ครั้ ง ที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เห็นชอบการใช้เงินจากการยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไป ได้แก่ โครงการ
พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้น ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม
ยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนท่าจักร
– อุโมงค์ กับถนนอ้อมเมืองบริเวณแยกเหมืองง่า จานวน 1 แห่ง งบประมาณ
7,014,200 บาท เนื่ อ งจากส านั ก งบประมาณไม่ ส ามารถพิ จ ารณาตามที่
กลุ่ ม จั งหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 ขอทาความตกลงฯ ได้ เนื่องจาก ระยะทาง
มีความคลาดเคลื่อนจากรายการก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 1136
กั บ ถนนอ้ อ มเมื อ งบริ เ วณแยกเหมื อ งง่ า อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าพู น ระหว่ า ง
กม. 1+625 – กม. 2+029 และทางหลวงโยธาธิการและผังเมือง อ้อมเมืองลาพูน
/ระหว่าง…

-๗ระหว่ า ง กม. 0+000.000 – กม. 0+110.000 ตามที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากการโอนเปลี่ยนแปลง โดยให้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นาส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ ส านักพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมภาคเหนือ พร้อมทั้ง
นาส่งข้อมูลให้สานักงบประมาณ เพื่อขอทาความตกลงกรณีดังกล่าวอีกครั้ง
3.3 นโยบาย หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน 88,126,600 บาท ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คม
แห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. จึงขอแจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดทาแผน ดังนี้
1.นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570
- นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
- หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัด
2.หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6
– 2570
- หลั กเกณฑ์ การจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ดและ
กลุ่มจังหวัด
- การจัดทาแบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับ
การสนั บ สนุ นจากกระทรวง/กรม (แบบ จ.๓: กรณี จั ง หวั ด/แบบ กจ.๓: กรณี
กลุ่มจังหวัด)
- กระบวนการและก าหนดการส่ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข อง
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การสรุปการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
3. แนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 – 2570
- กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570
- สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- งบประมาณของกลุ่ มจั งหวั ด ก าหนดสั ดส่ ว นการจั ดสรรงบพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570 งบพัฒนากลุ่มจังหวัด
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กาหนดสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ได้แก่
(1) งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพิ่ม
ศั กยภาพตามความต้ องการรายพื้ นที่ หรื อแก้ ไขปั ญ หาที่ เ ป็ นประเด็ นร่ ว มของ
กลุ่มจังหวัด
(2) งบประมาณเพื่ อขั บเคลื่ อนแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ดที่ เป็ นการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับ
/กลุ่มจังหวัด…

-๘กลุ่ มจั งหวัด ทั้งนี้ กาหนดให้ กลุ่ มจังหวัดเสนอโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว
จะพิ จ ารณาตามล าดั บ ความส าคั ญ ของโครงการเฉพาะที่ อ ยู่ ใ นกรอบวงเงิ น
งบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น
- การจั ดสรรงบบริ ห ารจั ดการของจั งหวั ดและกลุ่ ม จั งหวั ด ก าหนด
งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่วนที่ 1 กรอบการจัดสรรงบพัฒนา
กลุ่ มจั งหวั ด จานวน 202.0991 ล้ านบาท งบบริหารจั ดการของกลุ่ มจังหวั ด
จานวน 5.0000 ล้านบาท กรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมงบบริหาร
จัดการ จานวน 207.0991 ล้านบาท รวมงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 2 ของ
18 กลุ่มจังหวัด จานวน 4,156.0000 ล้านบาท
4. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอโครงการใหม่ ซึ่งไม่อยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในกรณีอื่นๆ
5. ปฏิทินการดาเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– 2565 โดยการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)
และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 ของจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด มีกรอบระยะเวลาในการดาเนินงาน ดังนี้
- จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570)
ให้ทีมบูรณาการกลาง ในวันที่ 15 กันยายน 2564
- จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ให้ทีมบูรณาการกลาง ในวันที่ 30 กันยายน 2564
มติที่ประชุม

รับ ทราบนโยบาย หลั กเกณฑ์ วิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570
3.4 สรุปยอดเงินงบประมาณที่หมดความจาเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีเงินเหลื อจ่ายจากการดาเนิน
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กิ จ กรรม/โครงการแล้ ว เสร็ จ ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2564 จ านวน 8
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โครงการ 21 กิ จ กรรม งบประมาณทั้ ง สิ้ น 12,622,375.56 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ลา
ดับ

กิจกรรม

หน่วยดาเนินการ

รวมเงินเหลือจ่าย จานวน 8 โครงการ 21 กิจกรรม
1

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด
1.1 กิจกรรมสร้างการรับรู้การเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมคุณภาพสูง สานักประชาสัมพันธ์
ล้านนา
เขต 3

ได้รับจัดสรร
(บาท)

เงินที่หมดความจาเป็น

(บาท)

12,622,375.56
558,000

414,304.28
374,750

/1.2 กิจกรรม…

-๙ลา
ดับ

2

3

4

5

6

7

กิจกรรม
1.2 กิ จ กรรมการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และพั ฒ นามาตรฐานนม
คุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม (GAP)
สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรองมาตรฐานนม
คุณภาพสูงล้านนา
1.3 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมคุ ณภาพสูงล้านนาสู่
โคเนื้อคุณภาพดี
โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถลี า้ นนา
2.1 กิจกรรมสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อวิทยุ/โทรทัศน์)
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนา
สร้างสรรค์ (Lanna Creative Craft)
2.3 กิจกรรม LANNA Trail 4 จังหวัด

หน่วยดาเนินการ
สานักงานปศุสตั ว์
จังหวัดลาพูน
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ลาปาง
สานักประชาสัมพันธ์
เขต 3
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่
สนง.การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดลาพูน

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3.1 กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ แ ก้ ไ ขปั ญ หาฝุ่ น ควั น กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคเหนื อ สานักประชาสัมพันธ์
ตอนบน 1
เขต 3
3.2 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างมีส่วนร่วมในเขตป่าสงวน สานักจัดการ
แห่งชาติ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
3.3 กิ จ กรรมการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ป้ อ งกั น มลพิ ษ ฝุ่ น ควั น กลุ่ ม จั งหวั ด สนง.ทสจ.จ.ลาพูน
ภาคเหนือตอนบน 1
3.4 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ป่าต้นน้าป่าอนุรักษ์ สบอ.ที่ 13
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน
สาขาลาปาง
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
4.1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย สร้างความชุ่มชื้นและ สานักจัดการ
รักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
4.2 กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดาริเพื่อการ สานักจัดการ
อนุ รัก ษ์ฟื้ นฟู และพั ฒนาพื้ นที่ ป่า ชุม ชนกลุ่ มจั งหวัด ภาคเหนื อตอนบน 1 ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
อย่างยั่งยืน
4.3 กิ จกรรมอนุรั กษ์ ฟื้ นฟูทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมให้ มีความ สานักบริหารพื้นที่
สมดุลและยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าต้นน้าป่าอนุรักษ์ อนุรักษ์ที่ ๑๖
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต
(Food Innovation for Future Food)
กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมีเดียในอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริม
อาหาร (Northern Food Storytelling Multimedia)
อุตสาหกรรมภาคที่ 1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล
6.1 กิจกรรมการส่งเสริมสิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ สานักงานพาณิชย์
ตอนบน 1 สู่ตลาดแฟชั่นสากล
จังหวัดลาพูน
6.2 กิจกรรมยกระดับสถานประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนด้วย สนง.อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและดิจิทัล
จังหวัดลาปาง
โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค (Lanna Coffee Hub)
7.1 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของเกษตรและผู้ประกอบการ สานักงานอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ (Coffee Entrepreneurs Dexelopment) จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับจัดสรร เงินที่หมดความจาเป็น
(บาท)
(บาท)
271,250
2,859

308,700

36,695.28

1,125,000

861,200
661,700

2,925,000

177,000

1,687,500

22,500

3,627,317.28
817,400
707,800
6,682,000

1,071,326.58

2,014,800

396,365.70

7,526,925

1,451,825

12,000,000

4,478,275
309,400

12,432,000

185,901

26,600,000

3,993,375
920

2,000,900

920

2,122,100

517,754
476,654

2,500,000

41,100

2,292,600

2,684,500
112,600

/7.2 กิจกรรม...

-๑๐ลา
ดับ
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กิจกรรม

หน่วยดาเนินการ

7.2 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาหรับผลิตภัณฑ์
กาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ BCG MODEL (Green Packaging
for Coffee Trade & Industry)
7.3 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพล้านนา (Lanna
Premium Coffee Development)
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบระยะยาว Long Stay

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับจัดสรร เงินที่หมดความจาเป็น
(บาท)
(บาท)
1,563,000
113,000
2,458,900

2,458,900

1,589,700

38,105
38,105

มติที่ประชุม

รับทราบสรุปยอดเงินงบประมาณที่หมดความจาเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

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
งบประมาณและมีผลทาให้ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ
เปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ
โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอานาจกากับแผนงาน
บูรณาการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนงาน
ดังกล่าวให้สานักงบประมาณพิจารณา
ข้อ ๒๘ การใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต
หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่นๆ ภายในแผนงานเดียวกัน
การเปลี่ ยนแปลงเงินจัดสรรรวมถึงการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร
สาหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่าย
/บูรณาการ...

-๑๑บูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอน
เงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่สานักงบประมาณกาหนด
1.2 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
ข้ อ 8 กรณี มี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ จั ด ท าผลผลิ ต หรื อ โครงการให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้า
หน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน
ผลผลิ ต หรื อ โครงการเดี ย วกั น ได้ โดยไม่ ต้ อ งขออนุ มั ติ จ ากส านั ก งบประมาณ
ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ต้ อ งมิ ใ ช่ ก ารโอนเงิ น จั ด สรร หรื อ เปลี่ ย นแปลงเงิ น
จั ดสรรจากรายจ่ ายในงบบุคลากรรายการค่าครุภัณ ฑ์ที่มี ว งเงินต่ อหน่ ว ยตั้ งแต่
หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่
สิบล้านบาทขึ้นไป 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
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลกาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
อย่ างเคร่ งครั ด หากมี ความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งยวดที่ จั งหวั ด และกลุ่ มจั งหวั ดจะต้ อง
ดาเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผลความจาเป็น
เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
๒. ในกรณี ที่ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดมี ความประสงค์ โอนเปลี่ ยนแปลง
โครงการทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดาเนินการได้เฉพาะ
กรณีดังต่อไปนี้
/๒.๑ การขอโอน…

-๑๒๒.๑ 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 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. ในกรณี…

-๑๓๔. ในกรณีที่ ด าเนิ นโครงการ ตามข้ อ ๒.๑ ทั้งหมดแล้ ว จึงจะสามารถ
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณ
เหลือจ่าย ไปดาเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดได้ โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับ
ดูแลภาค
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
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด พร้ อ มทั้ ง เห็ น ชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหั วหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่าย
เลขานุ ก าร ก.บ.ภ. เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรอง และเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
4.1 การพิ จารณาขอความเห็ น ชอบโครงการส ารอง (Y2) ภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ของกลุ่ มจังหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
4.1.1 มติ คณะกรรมการบริห ารงานกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
๒๕64 ได้เห็ นชอบให้ศูน ย์ส ่ง เสริม อุต สาหกรรมภาคที่ 1 จัด ทารายละเอีย ด
โครงการยกระดับ นวั ต กรรมอุ ต สาหกรรมอาหารสู่ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation for Future Food) ซึ่งเป็นโครงการสารอง
(Y2) เพื่อขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณที่หมดความจ าเป็ นภายใต้ แผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
4.1.2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากศูนย์ส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมภาคที่ 1 ในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก รั บ ผิ ด ชอบโครงการยกระดั บ
นวั ต กรรมอุ ต สาหกรรมอาหารสู่ การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อาหารเพื่ ออนาคต (Food
Innovation for Future Food) ว่า ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่ หมดความจาเป็น
ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ มจั งหวั ด
ภาคเหนื อตอนบน 1 เพื่อไปดาเนินกิจกรรมที่เห็ นควรสนับสนุน เกินกรอบวงเงิน
(Y2) ในโครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation for Future Food) จานวน 2 กิจกรรม
วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,000,000 บาท พร้อมทั้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการ ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ กิ จ กรรม หรื อ
รายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
/โครงการ…

-๑๔โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation for Future Food)
รายละเอียดเดิมที่ได้รับการจัดสรร
รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่
1.กิจกรรมยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่ม 1.กิ จ กรรมยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการผลิตและการตลาด (Food Shelf Life Extension ศักยภาพการผลิตและการตลาด (Food Shelf Life Extension
for Commercialization)
for Commercialization)
งบประมาณ : 3,000,000 บาท
งบประมาณ : 3,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
วิธีการงบดาเนินงาน : จ้างที่ปรึกษา
วิธีการงบดาเนินงาน : จ้างเหมา
2.กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาด 2.กิจกรรมส่ งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาด
(New North - Food)
(New North - Food)
งบประมาณ : 4,000,000 บาท
งบประมาณ : 4,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
วิธีการงบดาเนินงาน : จ้างเหมา
วิธีการงบดาเนินงาน : จ้างเหมา
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินกิจกรรม
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : ๒.๒.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลทาให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้นาเงินงบประมาณคงเหลือที่หมดความจาเป็นแล้วดังกล่าว ไปดาเนิน
โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่ออนาคต (Food Innovation for Future Food) จานวน 2 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 7,000,000 บาท โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้แก่
1. กิ จ กรรมยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การผลิตและการตลาด (Food Shelf Life Extension for Commercialization)
งบประมาณ 3,000,000 บาท
2. กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาด (New North
- Food) งบประมาณ 4,000,000 บาท
และเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการงบดาเนินงานจากจ้างที่ปรึกษา
เป็นจ้างเหมา ภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation for Future Food) ในกิจกรรม
ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด
(Food Shelf Life Extension for Commercialization) งบประมาณ 3,000,000 บาท
โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
4.2 การพิจารณานาเงินงบประมาณที่หมดความจาเป็น ภายใต้แผน
ปฏิบัติร าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 เพื่อนาไปดาเนินโครงการสารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ โครงการยกระดับ ผลิ ตภัณฑ์ด้ว ยอัตลั กษณ์ล้ านนา เพิ่มมูล ค่าด้ว ยนวัตกรรม ว่า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ขอเสนอรับการจัดสรรงบประมาณที่หมดความจาเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
/ประจาปี…

-๑๕ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อไป
ดาเนิ น กิจ กรรมที่เห็ นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) ในโครงการยกระดับ
ผลิ ตภั ณฑ์ ด้ว ยอั ตลั ก ษณ์ ล้ า นนา เพิ่ มมู ล ค่า ด้ว ยนวัต กรรม จานวน 2 กิจ กรรม
ภายใต้โครงการดังกล่าว วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ได้แก่
1. กิจกรรมพัฒ นาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ ประกอบการ Gift&
Lifestyle งบประมาณ 1,500,000 บาท
2. กิจกรรมการแสดงและจาหน่ายเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาสู่สากล
งบประมาณ 3,500,000 บาท
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้นาเงินงบประมาณคงเหลือที่หมดความจาเป็นแล้วดังกล่าว ไปดาเนิน
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนาเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม จานวน
2 กิ จ กรรม วงเงิ นงบประมาณรวมทั้ง สิ้ น 5,000,000 บาท โดย ส านัก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
1. กิ จ กรรมพั ฒ นาขี ด ความสามารถเชิ ง ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการ Gift&
Lifestyle งบประมาณ 1,500,000 บาท
2. กิจกรรมการแสดงและจาหน่ายเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาสู่สากล
งบประมาณ 3,500,000 บาท
4.3 รายงานการประชุ ม การเปิ ด การตรวจสอบ ระหว่ า งส านั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุน
การค้าชายแดนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563

นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

4.3.1 สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
ได้ เ ปิ ด การตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ก ลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10
มี นาคม 2564 โดยในวาระเรื่ องอื่ นๆ ส านักงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ นภู มิ ภาคที่ 8
(จังหวัดเชียงใหม่) ได้นาเสนอผลการตรวจติดตามโครงการยกระดับการแข่งขัน
ในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รีปลอดภัย
หรื อ อิ น ทรี ย์ เ พื่อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากการท่อ งเที่ ยว และมี ค วามประสงค์ ใ ห้ น า
ประเด็นการใช้ประโยชน์โรงเรือนสตรอว์เบอร์รี เพื่อเพาะปลูกพืช ชนิดอื่น นอก
ฤดูกาลปลูกสตรอว์เบอร์รี่ เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ โดยจากการที่สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงาน
พบว่า โรงเรือนที่ก่อสร้าง เกษตรกรแต่ละกลุ่มอยู่ในช่วงทดลองปลูก ซึ่งเกษตรกร
ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ และในเรื่องของพันธุ์ไหลที่กลุ่มเกษตรกรต้องลงทุนเอง
นอกจากนี้ เกษตรกรให้ข้อมูลว่า ยังไม่สามารถเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี่นอกฤดูกาล
ได้ จึงทาให้โรงเรือนดังกล่าวต้องปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงมีความเห็นว่า
อยากจะใช้ประโยชน์โ รงเรือนในการปลู กพืช ชนิดอื่น และได้นาเรียนที่ประชุม
เพื่อโปรดทราบ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 มีนาคม ๒๕64
/4.3.2 จังหวัด…

-๑๖4.3.2 จังหวัดเชียงใหม่ จัดส่งรายละเอียดการดาเนินโครงการยกระดับ
การแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่
ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว ของสานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมกลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิทั้ ง 5 แห่ง ในวันที่
16 ธันวาคม 2563 สรุปผลในการประชุม ดังนี้
1.1) การปลูกสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์ 80 ในโรงเรือน มีปัญหา
ด้านการเจริญเติบโต การออกดอก และติดผลจานวนน้อย ขณะเดียวกันการติด
ดอกและการเจริญเติบโตของผลไม่สมบูรณ์
1.2) ปัญหาการใช้งานโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิฯ เนื่องจาก
มีอุปกรณ์บางอย่างชารุดและโรงเรือนมีความเสียหายบางส่วน ทางผู้รับจ้างได้เข้า
ซ่อมแซมซึ่งอยู่ในระยะประกัน
1.3) ปั จ จุ บั น สายพั น ธุ์ ส ตรอว์ เ บอร์ รี่ ที่ จ ะน ามาปลู ก ใน
โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิฯ ยังไม่สามารถระบุสายพันธุ์ที่เหมาะสมได้ ทาให้เกษตรกร
มีปัญหาในการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในโรงเรือนฯ
2. กลุ่มเกษตรกรทาสวนโครงการพัฒ นาพื้นที่ลุ่ มน้าแม่งอน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริอาเภอฝาง ขอปรับปรุงโต๊ะปลูกสตรอว์เบอร์รี่เป็นโต๊ะ
ผลิตต้นพันธุ์ไหลสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรคแทน เพื่อจาหน่ายให้กับเกษตรกรในกลุ่มฯ
นาไปปลูกนอกโรงเรือนฯ โดยทางกลุ่มฯ จะจัดหาทุนดาเนินการเอง
3. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีวัฒนธรรมบ้าน
ขุน ช่างเคี่ยน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะปลู ก
เมล่อนและมะเขือเทศ
4. กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเกษตรอิน ทรี ย์ บ้ านสหกรณ์ อ าเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะปลูกกัญชาและกัญชง โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
5. กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ผลิ ต สตรอว์ เ บอร์ รี่ ป ลอดภั ย
เทศบาลทุ่งหัวช้าง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน มีความประสงค์ที่จะปลู กเมล่อน
พืชผัก
นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย เทศบาล
ทุ่งหัวช้าง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน มีความประสงค์ที่จะปลูก กัญชงและ
กัญ ชาเพิ่ มเติ ม โดยถู ก ต้ องตามกฎหมายร่ ว มกับ กรมการแพทย์ แ ผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก

/มติที่ประชุม…

-๑๗ภาพถ่ายการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕64 เวลา 10.0๐ น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โดยเป็นการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)
***************************************
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