รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง)
ครั้งที่ 6/2561
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น.
ณ หองประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชัน้ 4
----------------------------ผูมาประชุม
1. นายศรีโรจน
นิมมานพัชรินทร
2. นายปยะวุฒิ
กลิ่นชื่น
3. พันเอกถิรวัฒน ศรีสุวรรณ
4. นายวุฒิพงษ
แกวปาเฟอย
5. พ.ต.ท.หญิง สุพิน โกศลบัณฑิตกูล
6. นางชนาพร
ทิติยา
7. นางสาววาสนา สมมุติ
8. นายศักดิ์ชัย
ถนัดวณิชย
9. นายสมศักดิ์
หวลกสิน
10. นางกรพินธุ
วงคเจริญ
11. นายสุรชัย
แสงศิริ

รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ประธาน
แทน รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง (นายสุรพล บุรินทราพันธุ)
แทน ผูบญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 32
แทน ปลัดจังหวัดลําปาง
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
คลังจังหวัดลําปาง
เกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
เจาพนักงานปาไมอาวุโส รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
12. นายวัยวุฒิ
ศรีรัตน
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
13. นายสงัด
หมื่นตาบุตร
แทน พัฒนาการจังหวัดลําปาง
14. นายวัชระ
ตางใจ
พาณิชยจังหวัดลําปาง
15. นายธนาวัฒน คําราช
ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
16. นายศิริพงษ
จงภู
แทน ผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ
17. นางจุราพร
จันทรขาว
ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดลําปาง
18. นายสมพงษ
ณ ลําปาง
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
19. นายนุกุล
แสงบุญมี
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง
20. นางพรสวรรค สมาน
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดลําปาง
21. นายบุรินทร
คําไว
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
22. นางวรรณศรี อินทราชา
แทน นายกเทศมนตรีนครลําปาง
23. นายจตุวัฒน
ตุยเต็มวงศ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร
24. นายถวิล
กุญชร
นายกเทศมนตรีตาํ บลทุงผึ้ง
25. นายสมพร
วะเท
นายกเทศมนตรีตาํ บลบอแฮว
26. นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานรอง
27. นางศิริเรือน
สุประดิษฐอาภรณ ภาคประชาสังคม ดานสังคม
28. นางสาวอัชฎาพร เครงครัด
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
29. นางละมัย
บุญยง
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
30. นายชูฤทธิ์
อันนารา
ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
/31. นายกิติศักดิ์...

-231. นายกิติศกั ดิ์
32. นางศุกลรัตน

สินวนาทรัพย
จันทรมณี

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง เลขานุการ
33. นายธํารงค
วงศทวีสุขเจริญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดลําปาง
34. นางสาวธนิดา ตอปญญา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. อัยการจังหวัดลําปาง
2. หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดลําปาง
3. นายเจริญ
สิทธิวัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลใหมพัฒนา
4. นายสวัสดิ์
ลาดปาละ
ภาคประชาสังคม ดานเศรษฐกิจ
5. นายบุญสง
อยูสุธา
ภาคประชาสังคม ดานเศรษฐกิจ
6. นางทิพยวารี คิรีวรรณ
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
7. นายจรัญ
สิทธิจู
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
8. นายเภา
คําฟู
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
9. รอยตรี ชัย
องคตระกูล
ภาคประชาสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสมพร แกวสิงห
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
2. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด
แทน เกษตรจังหวัดลําปาง
3. นายสุรัชฐนพ สิงหาคํา
แทน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง
4. นายสุธีร
สุดแดน
แทน พลังงานจังหวัดลําปาง
5. วาที่รอยตรีบํารุง คําไว
แทน นายอําเภอวังเหนือ
6. นายประสงค แกวบุญปน
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
7. นางพรเพ็ญ
อินตะยศ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สํานักงานจังหวัดลําปาง
8. นางสาวจิณกร เชียงทอง
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานจังหวัดลําปาง
9. นางสาวพิมพิชาญ บวรยศวัฒน
เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
เริ่มประชุม

เวลา 15.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
จังหวัดลําปางไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 2 แผนงาน ประกอบดวย แผนงานบูรณาการ
สงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบพัฒนาจังหวัด : จํานวน 13 โครงการ
31 กิจกรรมหลัก 96 กิจกรรมยอย งบประมาณ 255,132,000 บาท , งบพัฒนากลุมจังหวัด :
จํานวน 6 โครงการ 11 กิจกรรม งบประมาณ 41,150,300 บาท และแผนงานบูรณาการ
/เสริมสราง...
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มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
เลขานุการ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เลขานุการ

เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจในประเทศ (งบพัฒนาภาค) จํานวน 6 โครงการ
9 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมยอย งบประมาณ 142,585,400 บาท ทั้งนี้ การประชุม
ในครั้งนี้จะไดนําผลการพิจารณากรอบงบประมาณป 2562 ซึ่งเปนรางทีจ่ ะนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณารับหลักการเปนรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหที่ประชุมทราบ และสวนสุดทายที่จะนําเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบเปนแนวทางการเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารโครงการและงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดลําปาง, แผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในสวนของจังหวัดลําปาง
และแผนพัฒนาภาค ในสวนของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนไป
ดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความคืบหนาแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ป 2562 และแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการและคําของบประมาณ ป 2563 จึงได
เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทุกทานมาประชุมในวันนี้
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
สํานักงานจังหวัดลําปาง ในฐานะฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง)
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 จํานวน 15 หนา โดยแจงเวียนรายงาน
การประชุมใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม ภายในวันศุกรที่
23 มีนาคม 2561 ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 7897 ลงวันที่
21 มีนาคม 2561 และนําเผยแพรผานเว็บไซตจังหวัดลําปางแลว ซึ่งขณะนี้ไมมีคณะกรรมการฯ
ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ ทานใดมีการแกไขเพิม่ เติมรายงานการประชุมสามารถแจงให
ที่ประชุมครั้งนี้พิจารณาได หรือสามารถประสานแจงฝายเลขานุการภายหลังจากการประชุมได
ไมมีคณะกรรมการฯ ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ที่ประชุมจึงรับรับรองรายงาน
การประชุมก.บ.จ.ลําปาง ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 2 แผนงาน (ขอมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561) ดังนี้
1) แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
งบพัฒนาจังหวัด
 งบประมาณหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน 133 โครงการ งบประมาณ
255,127,677 บาท
-> จังหวัดอนุมัติแลว จํานวน 132 โครงการ งบประมาณ 254,721,677 บาท
คิดเปนรอยละ 99.84 ของงบประมาณที่ไดรับ
-> ยกเลิก จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 406,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.16
ของงบประมาณที่ไดรับ
/กอหนี้ผูกพัน...
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ประธาน

มติทปี่ ระชุม

 กอหนี้ผูกพัน 35 โครงการ งบประมาณ 61,922,200 บาท
 ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 76 โครงการ งบประมาณ 168,344,669 บาท
 เบิกจายแลว จํานวน 22,913,981 บาท คิดเปนรอยละ 9.00 ของงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
 อยูระหวางเบิกจาย จํานวน 229,332,881 บาท คิดเปนรอยละ 90.03 ของ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 งบประมาณเหลือจาย จํานวน 2,474,815 บาท คิดเปนรอยละ 0.97 ของ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งสามารถใชดําเนินโครงการอื่นได จํานวน 863,815 บาท
งบพัฒนากลุม จังหวัด
 ไดรับจัดสรร จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 41,150,300 บาท
 เบิกจายแลว จํานวน 2,289,219.76 บาท คิดเปนรอยละ 5.56 ของงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
 อยูระหวางเบิกจาย จํานวน 38,861,080.24 บาท คิดเปนรอยละ 94.44 ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
 ยังไมมีการกอหนี้ผูกพันโครงการ
2) แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจในประเทศ
(งบพัฒนาภาค)
 ไดรับจัดสรร จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 142,585,400 บาท
-> จังหวัดอนุมัติแลว จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 125,368,100 บาท
คิดเปนรอยละ 87.92 ของงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร
-> ยกเลิก จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 17,217,300 บาท คิดเปน
รอยละ 12.08 ของงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร
 เบิกจายแลว จํานวน 3,298,088 บาท คิดเปนรอยละ 2.63 ของงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
 อยูระหวางเบิกจาย จํานวน 122,070,012 บาท คิดเปนรอยละ 97.37 ของ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 ยังไมมีการกอหนี้ผูกพันโครงการ
ทั้งนี้ ผลการเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS อยูในระดับที่ 69 ของประเทศ
(21.35 ลานบาท) ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
ผลการเบิกจายงบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด และงบพัฒนาภาค ยังต่ํากวาเปาหมาย
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด จึงขอใหสวนราชการ/หนวยงาน และอําเภอ เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ใหเปนไปตามเปาหมาย โดยเฉพาะโครงการและกิจกรรม ที่กอหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาแลว
ขอใหหัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงาน และนายอําเภอ พิจารณาโครงการและกิจกรรม
ที่ผูรับจางสามารถดําเนินการไดกอน ใหเรงรัดดําเนินการและเบิกจายงบประมาณโดยเร็ว ไมตอ งรอ
ใหถึงกําหนดสงมอบงานตามสัญญา จะทําใหการเบิกจายงบประมาณใกลเคียงกับเปาหมายที่สุด
รับทราบ และมอบหมายใหสวนราชการ/หนวยงาน และอําเภอที่รับผิดชอบโครงการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของประธานทีป่ ระชุม
/3.2 การดําเนิน...
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เลขานุการ

ผูแทน สํานักงาน
เกษตรจังหวัดลําปาง

ประธาน

มติทปี่ ระชุม

เลขานุการ

3.2 การดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานแบบครบ
วงจรของจังหวัดลําปาง กิจกรรมสงเสริมการปลูกแตงโมเพื่อการแปรรูปขาวแตนน้ําแตงโม
จังหวัดลําปางไดอนุมัติโครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน
แบบครบวงจรของจังหวัดลําปาง กิจกรรมสงเสริมการปลูกแตงโมเพื่อการแปรรูปขาวแตน
น้ําแตงโม งบประมาณ 259,600 บาท ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง เพื่อทราบและ
พิจารณาดําเนินการตามคําสั่งมอบอํานาจของจังหวัด และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง แจงวา กลุมผูปลูกแตงโม ตําบลทุงฝาย อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง ไดดําเนินการปลูกแตงโมตามฤดูกาลผลิต เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
จึงทําใหไมสามารถดําเนินการในการสวนของการปรับพื้นที่เพาะปลูกและจัดซื้อวัสดุการเกษตร
เปนเงิน 59,600 บาท คงเหลือในสวนของการจัดทําระบบน้ํา งบประมาณ 200,000 บาท
ที่หนวยงานยังดําเนินการตามโครงการอยู
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
เนื่องจากเมื่อไดรับอนุมัติโครงการและกิจกรรมจากจังหวัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ
2561 สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง ไดแจงใหกลุมผูปลูกแตงโมทราบวาไดรับงบประมาณ
ซึ่งกลุมผูปลูกแตงโมไดแจงกลับมายังสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปางวาไดดําเนินการปลูก
แตงโมไปแลว ตามฤดูกาลปลูก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 คงเหลือในสวนของการจัดทํา
ระบบน้ําที่ยังดําเนินการได ในสวนของการจัดซื้อเมล็ดพันธุ ปุย และการปรับพื้นที่เพาะปลูก
ไมสามารถดําเนินการได ซึ่งไมกระทบวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการสงเสริมการปลูกแตงโมเพือ่ การแปรรูปขาวแตนน้ําแตงโม มีกิจกรรมบาง
รายการที่ตอ งยกเลิกการเบิกจายไป เนื่องจากกลุม ผูปลูกแตงโมไดดาํ เนินการไปกอนที่จะอนุมัติ
โครงการและงบประมาณแลว
รับทราบ
3.3 สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ) ไดประชุม
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 โดยไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดลําปาง เสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 505,271,600 บาท เปนโครงการ
ที่เห็นควรสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงิน (Y1) จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ
243,856,800 บาท และเห็ นควรสนั บ สนุ นนอกกรอบวงเงิ น (Y2) งบประมาณ
242,300,400 บาท สําหรับวงเงินงบประมาณที่ไมเห็นควรสนับสนุน 19,114,400 บาท
แยกรายประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วเชิ ง
สรางสรรค

งบประมาณที่เสนอ
ขอรับการจัดสรร
โครงการ
วงเงิน
1

58.2000

เห็นควรสนับสนุน
ในกรอบวงเงิน (Y1)
นอกกรอบวงเงิน (Y2)
โครงการ
วงเงิน
โครงการ
วงเงิน
1

58.2000

-

ไมเห็นควรสนับสนุน
โครงการ
-

-

วงเงิน
-

/2. เกษตร...

-6งบประมาณที่เสนอ
ขอรับการจัดสรร
โครงการ
วงเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร
2. เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย
และแปรรูปเกษตร
3. สิน ค า อัต ลั กษณ อุ ตสาหกรรม
หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑชุมชน
จากฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
4. สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดฯ
รวมทั้งหมด

ประธาน

มติที่ประชุม
เลขานุการ

เห็นควรสนับสนุน
ในกรอบวงเงิน (Y1)
นอกกรอบวงเงิน (Y2)
โครงการ
วงเงิน
โครงการ
วงเงิน

ไมเห็นควรสนับสนุน
โครงการ

วงเงิน

1

27.0870

1

27.0870

-

-

-

-

1

12.2000

1

12.2000

-

-

-

-

6

407.7846

6

146.3698

-

242.3004

-

19.1144

9

10.0000
505.2716

9

10.000
243.8568

-

242.3004

-

19.1144

จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
ขอใหสํานักงานจังหวัดลําปางในฐานะฝายเลขานุการ ก.บ.จ.ลําปาง แจงโครงการ
และกิจกรรมที่เห็นควรสนับสนุน ทั้งที่อยูภายในวงเงิน (Y1) และนอกกรอบวงเงิน (Y2)
ใหสวนราชการ/หนวยงาน และอําเภอ ผูรับผิดชอบโครงการทราบ เพื่อเตรียมความพรอม :
รายละเอียดแบบรูปรายการ ประมาณการราคา และการขออนุญาตพื้นที่กับหนวยงานเจาของ
พื้นที่ใหเรียบรอย โดยใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางรอไวไดเลย เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณแลว
จะไดลงนามในสัญญาไดทันที เพื่อใหการกอหนี้ผูกพันและการใชจายงบประมาณเปนไปอยาง
รวดเร็ว
รับทราบและมอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการตามขอเสนอแนะของประธานที่ประชุม
3.4 แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับพื้นที่
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหการจัดทําแผนชุมชน/หมูบาน แผนชุมชนระดับตําบล
แผนพัฒนาทองถิ่น และแผนพัฒนาอําเภอ มีเอกภาพและเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค โดยใหสํานักงานจังหวัด ที่ทําการปกครองจังหวัด
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด พิจารณา
ดําเนินการตามแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยนําปญหา/ความตองการของประชาชนจากการประชาคมภายใตโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน มาบูรณาการในการจัดทําแผนดังกลาว ซึ่งปฏิทินหรือกรอบระยะเวลาใน
การดําเนินการ โดยสรุป ดังนี้
ระยะเวลา
การดําเนินการ
1. แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมูบาน/แผนพัฒนา มกราคม ทองถิ่น
มีนาคม 2561
มีนาคม 2. แผนชุมชนระดับตําบล/แผนพัฒนาทองถิ่น
พฤษภาคม 2561
3. แผนพัฒนาอําเภอ และแผนปฏิบัติราชการประจําป เมษายน ของอําเภอ (แผนความตองการระดับอําเภอ)
มิถุนายน 2561
4. แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ กรกฎาคม ประจําปของจังหวัด
ตุลาคม 2561

หนวยงาน
คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน/
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน/
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการบริหารงานอําเภอ
(กบอ.)/องคกรปกครองสวนทองถิน่
คณะกรรมการบริ ห ารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ)

/ทั้งนี้...
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มติทปี่ ระชุม

ทั้งนี้ ปฏิทินหรือกรอบระยะเวลาดังกลาว เปนแนวทางในการประสานและบูรณาการ
แผนในระดับพื้นที่ สําหรับกรอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) จะไดประชุมกําหนด
นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผน รวมทั้งกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะแจงใหจังหวัดทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของอีกครั้ง
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การยกเลิกกิจกรรมภายใตโครงการในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขานุการ
ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ ขอยกเลิกกิจกรรมกอสรางโรงผลิตปุยอินทรีย ดวย
เทคโนโลยีการบําบัดโดยวิธีทางกลและชีวภาพตําบลรองเคาะ ภายใตโครงการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในจังหวัดลําปางเชิงบูรณาการ งบประมาณ 13,935,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
รายการทีอ่ นุมตั ิ
เหตุผลที่ขอยกเลิก
เนื่องจากการกอสรางโรงผลิตปุยอินทรียด ว ย
งบลงทุน 13,935,000 บาท
เทคโนโลยีการบําบัดโดยวิธีทางกลและชีวภาพ
คาครุภัณฑ 13,935,000 บาท
1. เครื่องสับยอยขยะเบื้องตน ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
เปนการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อติดตั้งในโรงงาน
เปนเงิน 975,000 บาท
2. สายพานคัดแยกขยะ ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ที่องคการบริหารสวนตําบลรอ งเคาะเป น
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการกอสราง ซึ่ง
เปนเงิน 750,000 บาท
3. ชุดสายพานลําเลียง ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ขณะนี้ก ารก อ สรา งโรงงานยั งไม สามารถ
ดําเนินการในขั้นตอนการจัดหาผูรับจางได
เปนเงิน 1,855,00 บาท
4. ชุดกระบะรับขยะ ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง และยั งไมมี ความชัดเจนวา จะสามารถหา
ผูรับ จา งในการก อ สร า งโรงงานไดเมื่ อ ใด
เปนเงิน 1,150,000 บาท
5. ระบบพลิกกลับกองขยะ ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง รวมทั้งเมื่อไดผูรับจางแลว ยังตองใชเวลา
ในการกอสรางโรงงานอีกไมต่ํากวา 6 เดือน
เปนเงิน 2,595,000 บาท
6. เครื่องคัดแยกพลาสติกและปุยแบบตะแกรงหมุน ตําบลรองเคาะ ซึ่งจะไม สามารถเบิ ก จา ยงบประมาณได
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปนเงิน 1,985,00 บาท
7. ชุดคัดแยกดวยลม ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
เปนเงิน 1,955,000 บาท
8. เครื่องคัดแยกโลหะแบบสายพาน ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ
จังหวัดลําปาง เปนเงิน 1,150,000 บาท
9. งานไฟฟ า ควบคุม เครื่อ งจัก ร ตํา บลรอ งเคาะ อํ า เภอวัง เหนื อ
จังหวัดลําปาง เปนเงิน 1,520,000 บาท
หมายเหตุ : หนังสืออําเภอวังเหนือ ที่ ลป 0818/755 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561
จึงนําเรียนทีป่ ระชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดพิจารณา

ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือโดยนายอําเภอวังเหนือไดทําหนังสือถึงจังหวัดลําปาง
ผูแทน ทีท่ ําการปกครอง
อําเภอวังเหนือ
พิจารณาแลว ขอยกเลิกกิจกรรมกอสรางโรงผลิตปุยอินทรีย ดวยเทคโนโลยีการบําบัดโดยวิธี
/ทางกล...

-8ทางกลและชีวภาพตําบลรองเคาะ (ภายใตโครงการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในจังหวัดลําปาง
เชิงบูรณาการ) งบประมาณ 13,935,000 บาท เนื่องจากเห็นวา การดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ
โดยงบพัฒนาจังหวัด เพื่อติดตั้งในอาคารซึ่งองคการบริหารสวนตําบลรองเคาะเปนหนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ ไมมีความชัดเจนในเรื่องของการหาผูรับจาง ขณะนี้อยูระหวางประกวดราคา
(e-bidding) ครั้งที่ 2 (ครั้งแรกไมมีผูเสนอราคา) และหากไดผูรับจางแลวจะใชระยะเวลา
ในการดําเนินการกอสรางอาคารคอนขางนาน ไมตาํ กวา 6 เดือน ซึ่งไมสามารถดําเนินการ
ไดทันภายในงบประมาณ ป 2561 เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการเบิกจายงบประมาณและ
เกิดความเสียหายตอทางราชการ ที่ทาํ การปกครองอําเภอวังเหนือโดยนายอําเภอวังเหนือ
จึงเห็นสมควรพิจารณายกเลิกกิจกรรมภายใตโครงการดังกลาว
ประธาน
หากยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ แตยังมีการกอสรางอาคารอยู อาคารที่สรางจะสามารถ
ใชประโยชนอะไรไดบาง เนื่องจากเมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ตรวจสอบโครงการ
มักจะตั้งขอสังเกตถึงการใชประโยชนของอาคารเปนสําคัญ
ผูแทน ทีท่ ําการปกครอง
เปนอาคารเปลา ที่ไมมีครุภัณฑ
อําเภอวังเหนือ
คลังจังหวัดลําปาง
โครงการนีไ้ ดเคยมีการสอบถามแลวในการประชุมติดตามการดําเนินโครงการและ
เรงรัดการใชจายงบประมาณจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาจะสามารถกอหนี-้
ผูกพันและดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณหรือไม ก็ไดมีการแจงในทีป่ ระชุมวาสามารถ
ดําเนินการในชวงระยะเวลาเดียวกันได คือ คูขนานกันไประหวางการจัดซื้อครุภัณฑและ
การกอสรางอาคาร โดยในระหวางการกอสรางอาคาร ครุภัณฑก็สามารถเขาไปติดตั้งได
และคาดการณวาจะสามารถดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณ แตในขณะนี้อําเภอวังเหนือ
ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากไมสามารถดําเนินการได
ฝายเลขานุการ
สําหรับโครงการนี้ เรื่องของการดําเนินการคูขนานกันไปได สํานักงบประมาณได
แนะนําใหดําเนินการ คือ องคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ ดําเนินการประกาศประกวดราคา
กอสรางอาคาร สวนจังหวัดลําปางโดยที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ ดําเนินการประกวดราคา
จัดซื้อครุภัณฑไปได ทั้งนี้ การขอยกเลิกโครงการดังกลาวในครั้งนี้ ที่ทําการปกครองอําเภอ
วังเหนือไดประสานงานและหารือกับองคการบริหารสวนตําบลรองเคาะแลวหรือไม เพื่อ
เตรียมตั้งงบประมาณในสวนของทองถิ่นและการใชประโยชนอาคารในดานอื่นๆ ตอไป
ผูแทน ทีท่ ําการปกครอง
นายอําเภอวังเหนือไดพิจารณาแลว จึงยกรางหนังสือ ลงนามในหนังสือ และแจง
อําเภอวังเหนือ
มายังจังหวัดลําปาง
ผูแทน สํานักงานโยธาธิการ
นําเรียนทีป่ ระชุมและที่ทาํ การปกครองอําเภอวังเหนือหากอาคารที่จะกอสราง ไมได
และผังเมืองจังหวัดลําปาง ออกแบบมาเฉพาะดานเพื่อรองรับการติดตั้ง RDF หรือ Refuse Derived Fuel (เทคโนโลยี
การผลิตเชื้อเพลิงขยะ) เทานั้น ก็สามารถใช อาคารดังกลาวเพื่อประโยชนในดานอื่นๆ
ตอไปได
ประธาน
ขณะนี้เครื่องจักรตางๆ แบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
ของครุภัณฑ มีพรอมแลวหรือไม อยางไร
ผูแทน ที่ทําการปกครอง
ยังไมมีความพรอมในเรื่องรายละเอียดของครุภัณฑ เนื่องจากรายละเอียดครุภัณฑ
อําเภอวังเหนือ
ที่เสนอเปนคําของบประมาณและเสนอขออนุมตั ิโครงการเปนเพียงคูมือการดําเนินงานเทานั้น
/ผูแทน...

-9ในครั้งตอไปหากหนวยงานในพื้นทีม่ ีการเสนอโครงการประเภทสิ่งแวดลอม เพื่อ
สํานักงานทรัพยากร
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ขอรวมเปนหนวยดําเนินการดวย เนือ่ งจากสํานักงานฯ มีความพรอม และเพื่อใหการดําเนิน
จังหวัดลําปาง
โครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประธาน
ในครั้งตอไปหากมีโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตางๆ ขอใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง ชวยพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปได
ในการดําเนินการดวย
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหยกเลิกกิจกรรมกอสรางโรงผลิตปุยอินทรีย ดวยเทคโนโลยีการบําบัดโดยวิธีทางกล
และชีวภาพตําบลรองเคาะ (ภายใตโครงการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในจังหวัดลําปางเชิง
บูรณาการ) งบประมาณ 13,935,000 บาท หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ
ตามที่หนวยงานไดใหเหตุผลยืนยันการขอยกเลิก โดยใหที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ
แจงองคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ เพื่อทราบและพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอไปดวย
นายประสงค แกวบุญปน

4.2 การเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (กรณีไมกระทบแผน)
เลขานุการ
มีหนวยงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม
คือ โครงการสงเสริมการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศในจังหวัดลําปาง กิจกรรมสงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน (โรงอบพลังงานแสงอาทิตย) งบประมาณโครงการ จํานวน 1,039,970 บาท งบประมาณที่ขอ
เปลี่ยนแปลง 860,000 บาท โดยขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
งบลงทุน 990,000 บาท
จากการตรวจสอบสถานที่
งบลงทุน 990,000 บาท
กอสรางโรงอบพลังงาน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 990,000 บาท คาครุภัณฑ 860,000 บาท
1. กอสรางโรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด - ตูอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2 x 2 เมตร แสงอาทิตย กลุมวิสาหกิจ
8 x 12.40 เมตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูป จํานวน 37 ตูๆละ 23,243.24 บาท เปนเงิน ชุมชนแปรรูปกาแฟ บาน
กาแฟ หมูที่ 1 บานแมแจม ตําบลแจซอน 860,000 บาท (โดยนําไปใชงานที่ กลุม- แมแจม และ บานปาเหมี้ยง
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง จํานวน 1 แหง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ บานแมแจม พบวา ทั้งสองแหงไมเอื้อ
เปนเงิน 730,000 บาท
จํานวน 32 ตู และกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป อํานวยตอการใชงานของ
กลุม เนื่องจากพื้นที่หางไกล
2. กอสรางโรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด กาแฟบานปาเหมี้ยง จํานวน 5 ตู)
ไมสะดวกตอการเคลื่อน
3 x 4 เมตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ
ยายผลผลิต จึงขอเปลี่ยน
หมูที่ 7 บานปาเหมี้ยง ตําบลแจซอน อําเภอ
แ ป ลง กิ จ ก ร รม แ ล ะ
เมือ งปาน จังหวัดลํา ปาง จํานวน 1 แหง
ค
า
ที
ด
่
น
ิ
และสิ
ง
่
ก
อ
สร
า
ง
130,000
บาท
งบ ป ระ ม า ณเ พื่ อ ใ ห
เปนเงิน 130,000 บาท
ก
อ
สร
า
งโรงอบพลั
ง
งานแสงอาทิ
ต
ย
ขนาด
เหมาะสมกับพื้นที่ และ
3. กอสรางโรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด
3
x
4
เมตร
กลุ
ม

ฮั
ก
น้
า
ํ
จาง
หมู
ท

่
ี
4
ตํ
า
บล
สอดคลองกับการความ
3 x 4 เมตร กลุมฮักน้ําจาง หมูที่ 4 ตําบล
บ
า
นกิ
ว
่
อํ
า
เภอแม
ท
ะ
จั
ง
หวั
ด
ลํ
า
ปาง
จํ
า
นวน
ตองการของประชาชน
บานกิ่ว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง จํานวน
1
แห
ง
เป
น
เงิ
น
130,000
บาท
(คงเดิ
ม
)
1 แหง เปนเงิน 130,000 บาท
หมายเหตุ : หนังสือสํานักงานพลังงานจังหวัดลําปาง ที่ ลป 0015/149 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561
/ระเบียบ...

- 10 ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2560 เห็นชอบหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ 1.1 กรณีจังหวัดมีความประสงคขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา ย
ของจังหวัด ในลักษณะ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไดแก
1.1) หนวยงานรับผิดชอบ/หนวยดําเนินการ
1.2) พื้นที่ดาํ เนินการ
1.3) กิจกรรม
1.4) กลุมเปาหมาย
1.5) งบรายจาย
ใหผูวาราชการจังหวัดนําเสนอ ก.บ.จ. พิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และให ก.บ.จ. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายที่ดําเนินการตามขอ 1.1 ให อ.ก.บ.ก.ที่กํากับดูแลภาคทราบภายใน
15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 24 หัวหนาสวนราชการมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจายใดๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
ยกเวนงบบุคลากร เพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาว ใหบรรลุเปาหมาย
การใหบริการกระทรวง หรือเปาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แตตองไมกอใหเกิด
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนการกําหนด
อัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ รายการคาที่ดิน หรือเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปตางประเทศที่ไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณ
และในกรณีที่เปนการโอนหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง จะตองมีวงเงิน
ตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอ 12 ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่มิใช
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณ
รายจาย ใหหนวยรับงบประมาณสามารถกระทําได โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
/- หนังสือ...

- 11 -

ผูแทน สํานักงาน
พลังงานจังหวัดลําปาง

- หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
รายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอ 2 สําหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการตามนัยขอ 12 ซึ่งไมมีผลกระทบ
ตอวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนด ใหหนวยรับงบประมาณสามารถพิจารณาดําเนินการได
โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เชนกรณี ดังนี้
ขอ 2.1 การแกไขขอความที่พิมพคลาดเคลื่อน ตกหลน ใหถูกตองตรงตาม
ขอเท็จจริงที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ หนวยงานรับงบประมาณจะตองสามารถแสดง
หลักฐานไดวาการแกไขดังกลาวเกิดจากการพิมพคลาดเคลื่อน ตกหลนอยางชัดเจน
ขอ 2.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจายเพื่อใหถูกตองตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยไมมีผลทําใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของ
รายการตามที่ไดอนุมัติไวเดิม
ขอ 2.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑที่มีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลง
ชนิด จํา นวน คุณลักษณะ (Specification) ที่ ไ ม มี ผลกระทบตอ ประโยชนการใชงาน
(Capacity) ของรายการครุภัณฑลดลง หรือไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือ
ปริมาณครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติ
ขอ 2.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งกอสรางเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการกอสราง หรือมีผลทําใหประโยชนการใชงานเพิ่มขึ้น
หรือไมทําใหประโยชนการใชงานลดลงในสาระสําคัญ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกลาว ตองไมมีผลทําใหตองเพิ่มวงเงิน
งบประมาณตามรายการที่ไดรบั จัดสรร
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ : กิจกรรมและงบรายจายขางตน เปน
การเปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีไมกระทบแผน ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการ และไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อโปรดพิจารณา
สํานักงานพลังงานจังหวัดลําปาง ขอเปลี่ยนแปลงงบรายจาย รายการงบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 2 รายการ ประกอบดวย 1) กอสรางโรงอบพลังงานแสงอาทิตย
ขนาด 8 x 12.40 เมตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมูที่ 1 บานแมแจม ตําบลแจซอน
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง จํานวน 1 แหง งบประมาณ 730,000 บาท และ 2) กอสราง
โรงอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 3 x 4 เมตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมูที่ 7
บานปาเหมี้ยง ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง จํานวน 1 แหง งบประมาณ
130,000 บาท เปนคาครุภัณฑ โดยเปนตูอบพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 2 x 2 เมตร
จํานวน 37 ตูๆละประมาณ 23,243.24 บาท เปนเงิน 860,000 บาท ซึ่งจะนําไปใชงาน
ที่กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ บานแมแจม จํานวน 32 ตู และกลุมวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปกาแฟบานปาเหมี้ยง จํานวน 5 ตู เพื่อใหสะดวกตอการเคลื่อนยายไปอบผลผลิต
กาแฟตามพื้นที่ได เนื่องจากโรงอบฯ เดิม เปนโรงอบฯ แบบถาวรอยูกับ ที่ไม สามารถ
เคลื่อนยายได จึงไมสะดวกตอการใชงานของกลุมฯ
/ประธาน...

- 12 พื้นที่การใชงานหรือการใชประโยชนของโรงอบพลังงานแสงอาทิตยมีปริมาณเทาเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม ยางไร
ผูแทน สํานักงาน
เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบพื้นทีใ่ ชสอยของทั้งสอง โรงอบฯ แลว แบบเดิม โรงอบพลังงานจังหวัดลําปาง พลังงานแสงอาทิตย มีพื้นที่ ใชสอย 111.20 ตารางเมตร และแบบใหม ตูอบพลังงานแสงอาทิตย
จํานวน 37 ตู มีพื้นที่ใชสอยตูละ 4 ตารางเมตร รวมเปน 148 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใชสอย
เพิ่มขึ้นมากกวาเดิม แตวงเงินเทาเดิม ซึ่งมีความแข็งแรง โครงเปนเหล็ก และกรอบเปนโพลีคารบอเนต อายุการใชงานไมต่ํากวา 5 - 10 ป
ประธาน
ขอเท็จจริงพื้นที่กอสรางโรงอบพลังงานแสงอาทิตย ทั้งสองแหงเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งยังไมรับอนุญาตใหดําเนินการ จึงไมสามารถสรางสิ่งปลูกสรางในพื้นที่ได ทําให
ตองขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากเดิมกอสรางโรงอบพลังงานแสงอาทิตย เปน
ตูอบพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนครุภัณฑแทน เพื่อแกปญหาการไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการ
กอสรางในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จึงขอใหหนวยงานชี้แจงเหตุผลที่แทจริงกับที่ประชุม
ผูแทน สํานักงาน
ตามที่ประธานกลาวพื้นที่กอสรางโรงอบพลังงานแสงอาทิตย ทั้งสองแหง บานแมแจม
พลังงานจังหวัดลําปาง และบานปาเหมี้ยง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง ไดตรวจสอบ
ขอมูลและแจงมายังสํานักงานพลังงานจังหวัดลําปางวา พื้นที่ดังกลาวอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ปาแมสุกและปาแมสอย การขออนุญาตตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
การใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนประธาน และเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อนุมัติ ซึ่งการตอ งใชเวลานาน ทํ าใหไมสามารถก อหนี้ผูกพันไดทันภายในระยะเวลาที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสงเสริมการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศในจังหวัดลําปาง กิจกรรมสงเสริม
พัฒนาพลังงานทดแทน (โรงอบพลังงานแสงอาทิตย) งบประมาณโครงการ จํานวน 1,039,970 บาท
งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง 860,000 บาท จากเดิมงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
กอสรางโรงอบพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 2 แหง เปน งบลงทุน คาครุภัณฑ ตูอบพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 37 ตู ตามที่หนวยงานไดใหเหตุผลยืนยันการขอเปลี่ยนแปลง
ประธาน

ระเบียบวาระที่ 5

เลขานุการ

เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
- การติดตามผลการขออนุญาตใชพื้นทีใ่ นเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อดําเนินโครงการ
ในแผนปฏิบัตริ าชการของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชุมในวันนี้ จังหวัดลําปางไดเชิญผูแทนสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3
(ลําปาง) ซึ่งรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานประสานการอนุญาตใชประโยชนพื้นที่ปาไม เขารวม
ประชุมดวย เพื่อใหคณะกรรมการฯ ไดติดตามความคืบหนาการขออนุญาตใชพื้นที่ในเขต
ปาสงวนแหงชาติเพื่อดําเนินโครงการในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 3 กิจกรรม/รายการ ดังนี้
1) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลมภูเขียว ตําบลบานออน อําเภองาว
จังหวัดลําปาง งบประมาณ 3,877,600 บาท หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภองาว
2) ปรับปรุงถนนน้ําลน บานหวยเตาปูน หมูที่ 11 ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง งบประมาณ 354,000 บาท หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอเถิน
/3) ซอมแซม...

