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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง)
ครั้งที่ 6/2559
วันศุกรที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมอาลัมภางค ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 4
----------------------------ผูมาประชุม
1. นายสมชัย
2. นายธนารัฐ
3. พ.ต.ท. หญิง สุพิน
4. นางวาสนา
5. นางจันทิรา
6. นายสมศักดิ์
7. นายธนากร

กิจเจริญรุงโรจน
สายเทพ
โกศลบัณฑิตกูล
สมมุติ
โยธิการ
หวลกสิน
ฉัตรภูติ

8. นายอรรถวุฒิ

พงษโสภาวิจิตร

9. นางพจนีย
10. นายอภิวัฒน
11. นายวัชระ
12. นายประสิทธิ์
13. นายศิริพงษ
14. นายอุดมศักดิ์
15. นายกฤชเทพ
16. นายทวีศักดิ์
17. พ.ท.อลงกต
18. นายศรีสะเกษ
19. นางพรสวรรค

ขจรปรีดานนท
ธีระวาสน
ตางใจ
พรมศรี
จงภู
หิรัณยตระกูล
สุภัทรวัน
งามดี
ดอนมูล
สมาน
สมาน

20. นายประสงค
21. นายถวิล
22. นายเจริญ
23. นายประหยัด
24. นายบุญสง
25. นางศิริเรือน
26. นางทิพยวารี
27. นางสาวอัชฎาพร
28. นางละมัย
29. นายเภา
30. รอยตรี ชัย

เรือนสอน
กุญชร
สิทธิวัง
สุวรรณโน
อยูสุธา
สุประดิษฐ
คิรีวรรณ
เครงครัด
บุญยง
คําฟู
องคตระกูล

แทน ผูวาราชการจังหวัดลําปาง ประธาน
แทน ปลัดจังหวัดลําปาง
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
คลังจังหวัดลําปาง
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดลําปาง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
พัฒนาการจังหวัดลําปาง
พาณิชยจังหวัดลําปาง
แทน ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
แทน ผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาลําปาง
แทน อัยการจังหวัดลําปาง
แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลําปาง
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดลําปาง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร
นายกเทศมนตรีตําบลทุงผึ้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลใหมพัฒนา
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานรอง
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาสังคม ดานเศรษฐกิจ
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ภาคประชาสังคม
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
/31. นายชูฤทธิ์...

-231. นายชูฤทธิ์
35. นางปทมา
36. นางศุกลรัตน

อันนารา
กฤษณรักษ
จันทรมณี

37. นายธํารงค

วงศทวีสุขเจริญ

38. นางสาวธนิดา

ตอปญญา

ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
เลขานุการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัดลําปาง สํานักงานจังหวัดลําปาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง (นายวุฒิชัย เสาวโกมุท)
2. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
3. ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดลําปาง (ธกส.)
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
5. นายกเทศมนตรีนครลําปาง
6. นายสมพร วะเท
นายกเทศมนตรีตําบลบอแฮว
7. นายสวัสดิ์ ลาดปาละ
ภาคประชาสังคม ดานเศรษฐกิจ
8. นายจรัญ สิทธิจู
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ผูเขารวมประชุม
1. นายสนิท
หิรัญพิพัฒนพงศ
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง
2. นางสาวประวีณนุช สันพะเยาว
แทน เกษตรจังหวัดลําปาง
3. นายยรรยง
ขัติทะเสมา
แทน ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลําปาง
4. นางสาวจรรยารัตน แกวปนขันธ
แทน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง
5. นายไพรัช
ผมไผ
แทน นายอําเภอวังเหนือ
6. นางสาวณัฐนรี
อินทรพิจิตร
แทน นายอําเภอสบปราบ
7. นางปาริชาติ
ปอมไธสง
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง
8. นายแพทยนวรัตน วนาพันธุพรกุล
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลเกาะคา
9. พันตรีสมเพชร
แสงศรีจันทร
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี
10. นายแพทยสราวุธ แสงทอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลเถิน
10. นายกําจัด
ใจงาม
แทน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1
ลําปาง
11. นายบพิตร
วิทยาวิโรจน
วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
12. นางสาวณัฐภรณ ภิญโญ
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง
13. นายเดชอนันต
คําสวน
แทน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13
สาขาลําปาง
14. นายทรงศักดิ์
กิตติธากรณ
แทน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3
ลําปาง
/15. นางเกสร...

-315. นายชัชวฤทธิ์
16. นางเกสร

เตชะฤทธิ์
มณีวรรณ

17. นางสาวณปภัช

ปญญาศิริกุล

18. นางสาวกาญจนา
19. นางสาวสุมิตรา
20. นายราเชนทร
21. นางกนกรัตน
22. นางสุลักษณา
23. วาที่ รต.นาวิน
24. นายวุฒิพงษ
25. นายพิชัย
26. นายชาฤทธิ์
27. นายประภาส
28. นางกัลยารัตน
29. นายวิรัตน
30. นายพีระเมศร
31. นายสมศักดิ์
32. นายอรรณพ
33. นายธนรัตน
34. นางปยนาถ

ยะถา
บุญเกิด
ชัยศักดิ์
ยุคติรัตน
อุดมสุทธิ์รักษา
มิ่งเชื้อ
แกวมาเฟอย
คนไว
จันทรหอม
อึ้งตระกูล
นิลยกานนท
รัตนสุภาพงษ
ตื้อตันสกุล
บุตรดี
วงศวิชัย
แปงใจ
พรินทรามูล

สํานักงานจังหวัดลําปาง
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครลําปาง
แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลําปาง
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําปาง
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
แทน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางที่ 1
สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง
สํานักงานพลังงานจังหวัดลําปาง
ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ
องคการบริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ
ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง
แทน นายอําเภอเกาะคา
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง
หัวหนาอุทยานแหงชาติถ้ําผาไท
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
ประธาน ป.ป.จ.ลําปาง
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง
แทน หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลําปาง

เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ตามที่จังหวัดลําปาง ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ
237,802,700 บาท นั้น
ขณะนี้จังหวัดลําปางมีเงินเหลือจายจากการที่สวนราชการ/หนวยงานผูรับผิดชอบ
โครงการไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และลงนามในสัญญาจางเพื่อกอหนี้ผูกพันโครงการ
ภายใตงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการสงเสริม
การพัฒนาจังหวัดและลกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 25,641,400 บาท
ดังนั้น เพื่อใหก ารบริหารโครงการและงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ จึงไดเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทุกทานมาประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...

-4ระเบียบวาระที่ 2
เลขานุการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.ลําปาง ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
สํานักงานจังหวัดลําปาง ในฐานะฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง) ครั้งที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 จํานวน 18 หนา โดยแจงเวียนใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 (ตามหนังสือจังหวัดลําปาง
ดวนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 26184 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559) และนําเผยแพรผาน
เว็บไซตจังหวัดลําปางแลว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ทั้งนี้ใหแกไขรายชื่อผูมาประชุม จาก นางศรีสมนึก ภิญโญ
ปลัดจังหวัดลําปาง เปน “นางศรีสมนึก ภิญโญ แทน ปลัดจังหวัดลําปาง” ตามที่ประธาน
เสนอใหแกไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(งบพัฒนาจังหวัด)
จังหวัดลําปาง ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด)
จํานวน 17 โครงการ งบประมาณ 237,802,700 บาท ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 23 ธันวาคม
2559 ดังนี้
- เบิกจายแลว จํานวน 11,961,551.97 บาท คิดเปนรอยละ 4.37 ของ
งบประมาณทั้งหมด
- คงเหลือยังไมไดเบิกจาย จํานวน 225,696,186.59 บาท คิดเปนรอยละ
94.91 ของงบประมาณทั้งหมด
- เงินเหลือจายจากการดําเนินโครงการ จํานวน 25,740,600 บาท คิดเปน
รอยละ 11.82 ของงบประมาณทั้งหมด
ทั้งนี้ ผลการเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS อยูในระดับที่ 32 ของประเทศ
ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

เลขานุการ

มติที่ประชุม

3.2 การกําหนดโครงการสําคัญ (Flagship Project) ในรูปแบบหวงโซคุณคา
(Value Chain)
ผูอํานวยการกลุมงาน
กระทรวงมหาดไทยไดสั่งการใหจังหวัดกําหนดอัตลักษณที่โดดเดน (Unique Position)
ยุทธศาสตรและขอมูล และจัดทําโครงการสําคัญ (Flagship Project) ในรูปแบบหวงโซคุณคา (Value Chain)
เพื่อการพัฒนาจังหวัด ตั้งแตตนทาง กลางทาง ปลายทาง ที่ประกอบดวยงบประมาณของทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของสวนราชการ ทั้งนี้ หากกระบวนการดังกลาวสงผลตอแผนฯ ทีไ่ ดจดั ทําไปแลว
ใหดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ สงกระทรวงมหาดไทย
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรวบรวมสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และสวนราชการ เพือ่ ประสาน
งบประมาณตอไป
/จังหวัด...

-5จังหวัดลําปางไดประชุมคณะทํางานและสวนราชการที่เกี่ยวของ กําหนดอัตลักษณ
ที่โดดเดน (Unique Position) และจัดทําโครงการสําคัญ (Flagship Project) ในรูปแบบ
หวงโซคุณคา (Value Chain) ตั้งแตตนทาง กลางทาง ปลายทาง ในดานสงเสริมการทองเที่ยว
ซึ่งสอดคลองกับตําแหนงการพัฒนา (Positioning) ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ไดขอสรุปในสวนที่เปนงบกระทรวง กรม ซึ่งเปนโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง
และที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 75,167,600 บาท ดังนี้
1) โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวน้ําพุรอนและสปาครบวงจร
จังหวัดลําปาง (โปงรอน) งบประมาณ 20,000,000 บาท หนวยดําเนินการ
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
2) โครงการจัดงานแสดงและจําหนายสินคา “เซรามิกสูสากล” งบประมาณ
5,000,000 บาท หนวยดําเนินการ ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
3) โครงการสงเสริมภาพลักษณและประชาสัมพันธสินคาและบริการทองเที่ยว
จังหวัดลําปาง งบประมาณ 2,500,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดลําปาง
4) โครงการทองเที่ยวเกษตรเชิงสรางสรรค สวรรคบนดินถิ่นนครลําปาง งบประมาณ
6,475,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัด
ลําปาง
5) โครงการกอสรางตลาดน้ําแมทะ (บานหลุก) หมูท ี่ 12 ตําบลนาครัว อําเภอ
แมทะ จังหวัดลําปางลําปาง งบประมาณ 35,000,000 บาท หนวยดําเนินการ
ที่ทําการปกครองอําเภอแมทะ
6) โครงการเสริมสรางขีดความสามารถของผูป ระกอบการผลิตภัณฑชุมชน เพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน (AC) งบประมาณ 3,575,600 บาท หนวยดําเนินการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
7) โครงการทองเที่ยวเกษตรปศุสัตวสรางสรรค จังหวัดลําปาง งบประมาณ
2,617,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง
สรุปเปนแผนผัง Value Chain โดยจําแนกงบประมาณที่มาจากงบจังหวัด งบกระทรวง
กรม และงบองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ กรณีงบกระทรวง กรม (งบฟงกชั่น) จังหวัด
ไดสงรายละเอียดโครงการดังกลาว ใหกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา
จึงเสนอใหที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพือ่ โปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการ

จังหวัดลําปางไดรับแจงจากที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบขอยกเลิกโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 โครงการ
1 กิจกรรม งบประมาณ 1,961,000 บาท เนื่องจากอยูในพื้นที่ปา ไดแก
/โครงการ...
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มติที่ประชุม

เลขานุการ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดวยนวัตกรรมใหมที่เหมาะสม กิจกรรม : กอสรางทํานบดินลําหวยอุมลองหลวง
บานอุมลอง หมูที่ 4 ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง
จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบใหยกเลิกโครงการ
4.2 การนําโครงการอื่น (Y2) ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาดําเนินการแทนโครงการที่ขอยกเลิก
จังหวัดไดนําโครงการอื่น (Y2) ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สามารถดําเนินการไดภายในปงบประมาณ และตอบสนอง
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยขอความเห็นชอบคณะกรรมการฯ นําโครงการอื่น (Y2)
ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มาดําเนินการแทนโครงการที่ขอยกเลิก จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ
1,923,000 บาท และมอบหมายหนวยดําเนินการ ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิตและสิ่ง
อํานวยความสะดวกดวยนวัตกรรมใหมที่เหมาะสม
1.1) กิจกรรม : กอสรางศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
งบประมาณ 600,000.00 บาท หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบ
1.2) กิจกรรม : กอสรางทอหลอดเหลี่ยม คสล. บานเมืองตึงเหนือ หมูที่ 2
ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง งบประมาณ 230,000.00 บาท หนวย
ดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ
2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริการประชาชนอยางทั่วถึง มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพประเภทปองกันตลิ่งพัง น้ําทวม
2.1) กิจกรรม : กอสรางผนังกันตลิ่งพรอมขุดลอกฝายนาเค็งเหนือลําหวย
แมยอง บานนาไมแดง หมูที่ 6 ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง งบประมาณ
340,000 บาท หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบ
2.2) กิจกรรม : กอสรางผนังกันตลิ่งพรอมขุดลอกฝายทุงแลงลําหวยแมยอง
บานนาไมแดง หมูที่ 6 ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง งบประมาณ 753,000 บาท
หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอสบปราบ
ทั้งนี้ การขอนําโครงการอื่น (Y2) ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาดําเนินการแทนโครงการที่ขอยกเลิก เปนการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ที่กระทบตอแผนฯ ซึ่งเปนอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ของ ก.น.จ.
ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวของ
- ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด (ฉบับที่ 2)
ขอ 2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด ใหถือวาเปนการโอน
เปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ ายที่มี ผ ลกระทบตอ แผนปฏิบัติร าชการประจํ าป ของ
จังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
/ขอ 5 กรณี...
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มติที่ประชุม

เลขานุการ

ขอ 5 กรณีจังหวัดมีความประสงคขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของ
จังหวัดที่มีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
ตามขอ 2 ใหผูวาราชการจังหวัดนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.
เมื่อ ก.บ.จ. ใหความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัด พรอมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของ
จังหวัดแลว ใหผูวาราชการจังหวัดนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการดานแผนและดานงบประมาณ (อ.ก.น.จ.
ดานแผนและดานงบประมาณ)
เมื่อ อ.ก.น.จ.ดานแผนและดานงบประมาณ ใหความเห็นชอบในการปรับแผน
ดังกลาวแลว ใหผูวาราชการจังหวัดขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ และให อ.ก.น.จ.
ดานแผนและดานงบประมาณ รายงานใหคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาส
จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ใหนําโครงการอื่น (Y2) ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดลําปางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาดําเนินการแทนโครงการที่ขอยกเลิก จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม
งบประมาณ 1,923,000 บาท
4.3 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดลําปางไดรับแจงจากที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปาน ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 4,000,000 บาท ไดแก
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามแนวพระราชดําริและ
การดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดลําปาง กิจกรรม : ศูนยเรียนรูพื้นที่ขยายผล
ตามแนวทางปดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดําริจังหวัดลําปาง หมูที่ 1 ตําบลทุงกวาว
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง (กอสรางอาคารศูนยเรียนรูบานถ้ํา ขนาดกวาง 16.50 เมตร
ยาว 28.00 เมตร สูง 4.00 เมตร หมูที่ 1 ตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง)
ขอเปลี่ยนแปลง
รายการเดิม

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
6. วัตถุประสงค
6. วัตถุประสงค (เพิ่มเติม)
6.1 เพื่อปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง 6.4 เพื่อเปนแหลงเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียน
อํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการเรียนรู ได รั บ ความรู ค วามเข า ใจในด า นการจั ด
และทองเทีย่ ว
การศึ กษา เรีย นรูห ลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
6.2 เพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยวให
พอเพียงและสืบสานหลักการทรงงานตาม
เพิ่มขึ้น
แนวทางพระราชดําริปดทองหลังพระ
6.3 เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. สถานที่ดําเนินโครงการ เขตหามลาสัตว 8. สถานที่ดําเนินโครงการ บริเวณโรงเรียน
ปาดอยพระบาท
บานถ้ํา

เหตุผล
เพื่ อ ขยายผลและสร า ง
การรั บ รู ใ ห กั บ นั ก เรี ย น
เยาวชนในหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

/ทั้งนี้...

-8ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินโครงการ เปนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ ในแผนปฏิบัตริ าชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ไมกระทบตอแผนฯ ซึ่งเปนอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบของ ก.บ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
- ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด (ฉบับที่ 2)
ขอ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัดที่ไมมีผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ไดแก
(1) การเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังตอไปนี้
(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดําเนินโครงการ
(ค) งบรายจาย
(ง) เปาหมายโครงการ
(จ) หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
ขอ 3 การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด ตามขอ 1 ให
ผูวาราชการจังหวัดนําเสนอ ก.บ.จ.
ขอ 4 ให ก.บ.จ. มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบ การขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด ตามขอ 1 เมื่อ ก.บ.จ. ใหความเห็นชอบแลว
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และที่แกไขเพิ่มเติม และรายงานให ก.น.จ. ทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาส
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 24 หัวหนาสวนราชการมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจายใดๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
ยกเวนงบบุคลากร เพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
หรือเพื่อเพิ่มเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาว ใหบรรลุเปาหมายการใหบริการ
กระทรวง หรือเปาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แตตองไมกอใหเกิดรายการกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนการกําหนด
อัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ รายการคาที่ดิน หรือเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปตางประเทศที่ไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
และในกรณีที่เปนการโอนหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง จะตองมีวงเงิน
ตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ
จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการใหเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการ และเพิ่มเติมวัตถุประสงคของโครงการ
ทั้งนี้ ใหประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในเรื่องการขออนุญาตใหใชพื้นที่ให
เปนไปตามระเบียบ
/4.4 การขอใช...
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4.4 การขอใชเงินเหลือจายจากการดําเนินโครงการภายใตงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) โดยนําโครงการอื่น (Y2) ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาดําเนินการ
จังหวัดลําปางมีเงินเหลือ จากการดําเนินโครงการภายใตงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 25,740,600 บาท
จังหวัดลําปางขอนําเงินเหลือจายดังกลาวมาดําเนินโครงการอื่น (Y2) ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 7 โครงการ
งบประมาณ 14,250,000 บาท ดังนี้
1) โครงการสงเสริมพัฒนาและยกระดับสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานแบบ
ครบวงจร กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาการผลิตน้ํานมโคนมคุณภาพสูงดวย
เครื่องผสมอาหารครบสวน TMR งบประมาณ 3,450,000 บาท หนวยดําเนินการ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง
2) โครงการสงเสริม อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรม :
ฟนฟู ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมโดยคนอยูกับ ปา งบประมาณ
500,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง)
3) โครงการมหัศจรรยทองเที่ยวลําปางสงเสริมกลยุทธการตลาดอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวลําปาง งบประมาณ 3,000,000 บาท ประกอบดวย 2 กิจกรรม
ดังตอไปนี้
3.1) จัดคาราวานทองเที่ยวของดีนครลําปาง งบประมาณ 2,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานพาณิชยลําปาง รวมกับสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดลําปาง
3.2) จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดไทยเที่ยวไทย งบประมาณ 1,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานจังหวัดลําปาง รวมกับสํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน งบประมาณ 5,300,000 บาท ประกอบดวย 2 กิจกรรม
ดังตอไปนี้
4.1) กิจกรรม : ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดในบริเวณที่การจราจรติดขัด
พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม งบประมาณ 5,000,000 บาท หนวยดําเนินการ
ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
4.2) กิจกรรม : คายเยาวชนอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณ 300,000 บาท หนวยดําเนินการ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง
5) โครงการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กิจกรรม : งานมหัศจรรย
สีสันถนนสายวัฒนธรรมลําปาง งบประมาณ 500,000 บาท หนวยดําเนินการ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
/6) โครงการ…
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กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายลําปางสุจริตสูการปฏิบัติ ประจําป 2560
งบประมาณ 500,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
7) โครงการลําปางเมืองเซรามิก กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพและพัฒนารูปแบบ
เซรามิกเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา งบประมาณ 1,000,000 บาท หนวยดําเนินการ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ทั้งนี้ การขอใชเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนําโครงการอื่น (Y2)
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาดําเนินการ
เปนกรณีไมกระทบตอแผนฯ ซึ่งเปนอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบของ ก.บ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวของ
- ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด (ฉบับที่ 2)
ขอ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัดที่ไมมีผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ไดแก (2) การเปลี่ยนแปลง
โครงการโดยนําโครงการอื่นที่อยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด มาดําเนินการแทน
โครงการเดิม
ขอ 3 การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด ตามขอ 1 ให
ผูวาราชการจังหวัดนําเสนอ ก.บ.จ.
ขอ 4 ให ก.บ.จ. มีอํานาจพิจารณา กลัน่ กรอง และใหความเห็นชอบ การขอโอน
เปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด ตามขอ 1 เมือ่ ก.บ.จ. ใหความเห็นชอบแลว
ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และที่แกไขเพิม่ เติม และรายงานให ก.น.จ. ทราบ ภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นไตรมาส
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 24 หัวหนาสวนราชการมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจายใดๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
ยกเวนงบบุคลากร เพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายทีร่ ะบุในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
หรือเพื่อเพิ่มเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาว ใหบรรลุเปาหมายการใหบริการ
กระทรวง หรือเปาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แตตองไมกอใหเกิดรายการกอหนี้
ผูกพันขามปงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนการกําหนด
อัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ รายการคาที่ดิน หรือเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปตางประเทศที่ไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
และในกรณีที่เปนการโอนหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง จะตองมีวงเงิน
ตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ
จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดพิจารณา
/มติที่ประชุม...

- 11 มติที่ประชุม

เลขานุการ

เห็นชอบการนําเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาใชดําเนินโครงการอื่น (Y2)
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 7 โครงการ
งบประมาณ 14,250,000 บาท โดยใหหนวยดําเนินการปรับรายละเอียดโครงการสงจังหวัด
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
4.5 การขอใช เงินเหลื อจา ยจากการดําเนินโครงการภายใตงบประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) โดยเพิ่มกิจกรรมภายใตโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดลําปางมีเงินเหลือ จากการดําเนินโครงการภายใตงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 25,740,600 บาท
จังหวัดลําปางขอเพิ่มกิจกรรมภายใตโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ
11,490,600 บาท โดยขอใชเงินเหลือจายจากการดําเนินโครงการภายใตงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) มาดําเนินการ ดังนี้
1) โครงการสงเสริมการปลูกไผเศรษฐกิจทดแทนพื้นที่การปลูกขาวและขาวโพด
เลี้ยงสัตวที่ไมเหมาะสมกับจังหวัดลําปาง งบประมาณ 4,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
2) โครงการ Business Matching จับคูธุรกิจสินคาเกษตรจังหวัดลําปาง
งบประมาณ 735,600 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินคาชุมชนจังหวัดลําปาง
งบประมาณ 4,250,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลําปาง
4) โครงการพัฒนาความเขมแข็งกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการตลาดและการเก็บสะสม
เสบียงอาหารสัตว งบประมาณ 2,505,000 บาท หนวยดําเนินการ ปศุสัตวจังหวัดลําปาง รวมกับอําเภอเมืองปาน และอําเภอเกาะคา
ทั้งนี้ การขอใชเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเพิ่มเติมกิจกรรม
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนกรณี
กระทบตอแผนฯ ซึ่งเปนอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบของ ก.น.จ.
ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวของ
- ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณง
จังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด (ฉบับที่ 2)
ขอ 2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด ใหถือวาเปนการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายที่มีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัด
/ขอ 5 กรณี...
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