รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง)
ครั้งที่ 7/2561
วันศุกรที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชั้น 4
-----------------------------

ผูมาประชุม
1. นายวัชระ
ตางใจ
2. นายปยะวุฒิ
กลิ่นชื่น
3. นางศรีสมนึก ภิญโญ
4. พ.ต.ท.หญิง สุพิน โกศลบัณฑิตกูล
5. นางกุลรัตน
ไชยพรม
6. นางสาววาสนา สมมุติ
7. นางจันทิรา
โยธิการ
8. นายธนาวุฒิ
บัวละวงค
9. นายธนากร
ฉัตรภูติ
10. นายอรรถวุฒิ พงษโสภาวิจิตร

พาณิชยจังหวัดลําปาง
ประธาน
แทน รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง (นายสุรพล บุรินทราพันธุ)
แทน ปลัดจังหวัดลําปาง
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
คลังจังหวัดลําปาง
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
11. นายประทีป
ประคองวงษ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
12. นายสงัด
หมื่นตาบุตร
แทน พัฒนาการจังหวัดลําปาง
13. นายวิศนุพงศ ถ้ําทอง
แทน ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
14. นายศิริพงษ
จงภู
แทน ผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ
15. นางจุราพร
จันทรขาว
ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดลําปาง
16. นายสมพงษ
ณ ลําปาง
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
17. นายนุกุล
แสงบุญมี
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง
18. นางสาวพรรณี การะกัน
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
19. นางวรรณศรี อินทราชา
แทน นายกเทศมนตรีนครลําปาง
20. นายจตุวัฒน ตุยเต็มวงศ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร
21. นายถวิล
กุญชร
นายกเทศมนตรีตาํ บลทุงผึ้ง
22. นายสวัสดิ์
ลาดปาละ
ภาคประชาสังคม ดานเศรษฐกิจ
23. นายบุญสง
อยูสุธา
ภาคประชาสังคม ดานเศรษฐกิจ
24. นางสาวอัชฎาพร เครงครัด
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
25. นายจรัญ
สิทธิจู
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
26. นางละมัย
บุญยง
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
27. นายชูฤทธิ์
อันนารา
ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
28. นางจินดา
แกวใจบุญ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
29. นายธํารงค
วงศทวีสุขเจริญ แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง เลขานุการ
/30. นางดารุณี...

30.นางดารุณี

ใจศิล

31.นางสาวจิณกร

เชียงทอง

-2แทน ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัดสํานักงานจังหวัดลําปาง
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานจังหวัดลําปาง

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. อัยการจังหวัดลําปาง
2. ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32
3. หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดลําปาง
4. หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดลําปาง
5. นายสมพร
วะเท
นายกเทศมนตรีตาํ บลบอแฮว
6. นายเจริญ
สิทธิวัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลใหมพัฒนา
7. นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานรอง
8. นายเภา
คําฟู
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
9. รอยตรี ชัย
องคตระกูล
ภาคประชาสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูเขารวมประชุม
1. นายสวัสดิ์
มูลภาที
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
2. วาที่รอยตรีบํารุง คําไว
แทน นายอําเภอวังเหนือ
3. นางศรีศุกร
นิลกรรณ
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนา หอการคาจังหวัดลําปาง
เริ่มประชุม

เวลา 14.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
จังหวัดลําปางไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 2 แผนงาน ประกอบดวย แผนงานบูรณาการ
ส ง เสริ ม การพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ ม จั ง หวั ดแบบบู รณาการ (งบพั ฒ นาจั ง หวั ด )
จํ า นวน 13 โครงการ 31 กิ จ กรรมหลั ก 96 กิ จ กรรมย อ ย งบประมาณ
255,132,000 บาท และแผนงานบูรณาการเสริมสรา งความเขมแข็งและยั่งยื น
ใหกั บ เศรษฐกิจในประเทศ (งบพั ฒ นาภาค) จํานวน 6 โครงการ 9 กิ จกรรมหลัก
16 กิจกรรมยอย งบประมาณ 142,585,400 บาท
ขณะนี้ ใกลสิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 3 (เดื อนมิถุนายน 2561) พบวาผลการเบิกจาย
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุ ล าคม 2560 15 มิถุนายน 2561 ) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 397,713,077 บาท (งบพัฒนาจังหวัด
และงบพัฒนาภาค) เบิกจายแล ว 85,463,801 บาท คิดเป นร อยละ 21.49 ต่ํากวา
เปาหมาย 52.80 (เปาหมายภาพรวม 74.29 ) ซึ่งมีผลมาจากมีบางโครงการ/กิจกรรม
ที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในเดือนพฤษภาคม 2561 และการเบิกจายงบลงทุน
ของบางหนวยงานที่ยังคงเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย
ดังนั้น เพื่ อให การบริหารโครงการและงบประมาณภายใตแผนปฏิบั ติราชการ
ของจั งหวัดลํ าปาง ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาภาค ในส วนของ
จั งหวั ดลํ าปาง ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เป นไปด วยความเรี ยบร อ ย และ
มีประสิทธิภาพ จึงไดเรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทุกทานมาประชุมในวันนี้
รับทราบ

-2ระเบียบวาระที่ 2
เลขานุการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
สํานักงานจังหวัดลําปาง ในฐานะฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง)
ครั้ง ที่ 6/2561 เมื่อ วันพฤหั สบดีที่ 29 มี นาคม 2561 จํ านวน 13 หนา โดยแจ ง
เวียนรายงานการประชุมใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
ภายในวั น พุ ธ ที่ 11 เมษายน 2561 ตามหนั ง สื อ จั ง หวั ด ลํ า ปาง ด ว นที่ สุ ด
ที่ ลป 0017.2/ว 9656 ลงวั นที่ 9 เมษายน 2561 และนํ าเผยแพร ผ านเว็บไซต
จังหวัดลําปางแลว ซึ่งขณะนี้ไมมีคณะกรรมการฯ ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ไมมีคณะกรรมการฯ ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ทีป่ ระชุมจึงรับรองรายงาน
การประชุม ก.บ.จ.ลําปาง ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 2 แผนงาน (ขอมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561) ดังนี้
1) แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
งบพัฒนาจังหวัด
 งบประมาณหลั ง การเปลี่ ย นแปลงโครงการ จํ า นวน 133 โครงการ
งบประมาณ 255,127,677 บาท
-> จังหวัดอนุมัติแลว จํานวน 132 โครงการ งบประมาณ 254,721,677 บาท
คิดเปนรอยละ 99.84 ของงบประมาณที่ไดรับ
-> ยกเลิก จํานวน 2 โครงการ (อ.เสริมงาม อ.วังเหนือ) และอีก 3 รายการ
(สนง.เกษตรจังหวัดลําปาง) งบประมาณ 14,411,600 บาท คิดเปนรอยละ
5.65 ของงบประมาณที่ไดรับ
 กอหนี้ผกู พันแลว จํานวน 95 โครงการ งบประมาณ 127,678,086 บาท
 อยูระหวางไมไดกอหนีผ้ ูกพัน(ยังไมไดลงนามในสัญญา) 14 โครงการ
งบประมาณ 74,899,149 บาท
-> รายจายลงทุน รายการปเดียว จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ
32,649,149 บาท
-> รายจายดําเนินงาน จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 42,250,000 บาท
 เบิกจายแลว จํานวน 68,381,054 บาท คิดเปนรอยละ 28.41 ของ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 อยู ร ะหว า งเบิ ก จ า ย จํ า นวน 172,305,023 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ
71.59 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 งบประมาณเหลือจาย จํานวน 5,202,034 บาท คิดเปนรอยละ 2.04
ของงบประมาณที่ไดรบั อนุมัติ (สงคืนเปนรายไดแผนดิน 2,547,000 บาท)
คงเหลือเงินเหลือจาย ทีส่ ามารถนําไปจัดทําโครงการอื่นได จํานวน
2,655,034 บาท

เลขานุการ

/ทั้งนี้ รายจายลงทุน...

-3ทั้งนี้ รายจายลงทุนรายการปเดียว ที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน/ไมไดลงนามในสัญญา
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ
47,001,149 บาท (รวมรายการที่ยกเลิก) ขณะนี้สํานักงบประมาณอยูระหวาง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ...
จํานวน 36,754,649 บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร 2)
งบพัฒนากลุมจังหวัด
 ไดรับจัดสรร จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 41,150,300 บาท
 กอหนีผ้ ูกพัน จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 24,466,379 บาท
 เบิก จายแลว จํ านวน 4,954,909 บาท คิดเปนรอ ยละ 12.04 ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
 อยูระหวางเบิกจาย จํานวน 36,195,391 บาท คิดเปนรอยละ 87.96
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
 งบประมาณเหลือ จาย จํานวน 130,021 บาท คิดเปนรอยละ 0.32
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
2) แผนงานบู รณาการเสริม สร า งความเข ม แข็ งและยั่ ง ยื นให กับ เศรษฐกิ จ
ในประเทศ (งบพัฒนาภาค)
 ไดรับจัดสรร จํานวน 16 โครงการ งบประมาณ 142,585,400 บาท
-> จังหวัดอนุมัติแลว จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 125,368,100 บาท
คิดเปนรอยละ 87.92 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
-> ยกเลิก จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 17,217,300 บาท คิดเปนรอยละ
12.08 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
 กอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 6,029,975.22 บาท
 อยู ร ะหว างก อ หนี้ ผู ก พั น(ยั ง ไม ได ล งนามในสั ญ ญา) จํ านวน 5 โครงการ
งบประมาณ 54,728,900 บาท
-> รายจายลงทุน รายการปเดียว จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ
17,728,900 บาท
-> รายจายดําเนินงาน รายการจางเหมา จํานวน 4 โครงการ
งบประมาณ 37,000,000 บาท
 เบิกจายแลว จํานวน 17,082,747 บาท คิดเปนรอยละ 13.63 ของ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 อยูระหวางเบิกจาย 108,285,353 บาท คิดเปนรอยละ 86.38 ของ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 งบประมาณเหลือจาย 51,850 บาท
ทั้งนี้ รายจายลงทุนรายการปเดียว ที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน/ไมไดลงนามในสัญญาภายใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 22,946,200 บาท
(รวมรายการที่ยกเลิก) ขณะนี้สํานักงบประมาณอยูระหวางเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
/จัดทําราง...

มติที่ประชุม

เลขานุการ

-4จัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ...จํานวน 22,946,200 บาท
สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS อยูในระดับที่ 64 ของประเทศ
(85.07 ลานบาท) ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
3.2 การดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานแบบครบ
วงจรของจังหวัดลํ าปาง กิจกรรมส งเสริมการทําเกษตรผสมผสานตามรอยเทาพอ
เพื่อความยั่งยืน (งบพัฒนาจังหวัด)
จังหวัดลําปางไดอนุมัติและมอบอํานาจใหสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง พิจารณา
ดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานแบบครบวงจร
ของจั ง หวั ด ลํ า ปาง กิ จ กรรมส ง เสริ ม การทํ า เกษตรผสมผสานตามรอยเท า พ อ
เพื่อความยั่งยืน งบประมาณ 220,000 บาท ประกอบดวย คาวัสดุการเกษตรและ
วัสดุกอสราง 49,000 บาท , คาครุภัณฑการเกษตร 160,000 บาท และคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง (ขุดลอกสระน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําเพื่อการเกษตร) 11,000 บาท ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง แจงวา ไดรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอแจหม
และผูที่เกี่ยวของสํารวจพื้นที่ เพื่อดําเนินการ “ขุดลอกสระน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําเพื่อ
การเกษตร จํานวน 1 บอ ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร
ความลาดเอียด 1 : 1.5 ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 364.00 ลูกบาศกเมตร บานฮองลี่
หมูที่ 5 ตําบลแจ หม อําเภอแจห ม จั งหวัดลําปาง” งบประมาณ 11,000 บาท (งบลงทุ น
รายการคาที่ดินและสิ่งกอสราง) พบวา พื้นที่ดําเนินการอยูในพิกัด ละติจูด 18.69404
ลองติจูด 99.57901 ซึ่งเปนพื้นที่ของเกษตรกรทั่วไป ไมไดเปนที่สาธารณประโยชนหรือที่
ราชพั สดุ จึงขอส งคืนงบประมาณ เปนเงิน 11,000 บาท สํ าหรั บงบประมาณในส วนอื่ น
(วัสดุการเกษตร , วัสดุกอสร าง และครุ ภัณฑ การเกษตร) เป นเงิ นรวม 209,000 บาท
ยังคงดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการตอไป ทั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
รับทราบเรื่องดังกลาวแลว และใหฝายเลขานุการนําเสนอ ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบดวย
จึงนําเรียนทีป่ ระชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

เลขานุการ

รับทราบ
3.3 การขอคื นงบประมาณกิ จกรรมภายใต โครงการในแผนปฏิ บั ติ ราชการของ
จังหวัดลํ าปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการเสริมสรา ง
ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบพัฒนาภาค)
3.3.1 กิจกรรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทองเที่ยวในพื้นที่ 8
จังหวัดภาคเหนือ กิจกรรม จัดหลักสูตรอบรมมาตรฐานการทองเที่ยว 5 มาตรฐาน
งบประมาณ 9,493,600 บาท
สํ า นั ก งานการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด ลํ า ปาง เสนอขอคื น งบประมาณ
โครงการส งเสริ มพั ฒนาคุณภาพมาตรฐานการทอ งเที่ ยวในพื้นที่ 8 จัง หวัดภาคเหนือ
กิจกรรมจัดหลักสูตรอบรมมาตรฐานการทองเที่ยว 5 มาตรฐาน งบประมาณ 9,493,600 บาท
เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา หลักสูตรอบรมมาตรฐานการทองเที่ยว 5 มาตรฐาน
/เปนมาตรฐาน...

-5เปนมาตรฐานการทองเที่ยวทีท่ างกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดมี
การกําหนดมาตรฐานการทองเที่ยวไวแลว หากดําเนินการตอไปอาจเกิดความซ้ําซอนและ
ไมคุมคากับการใชจายงบประมาณ
จึงนําเรียนทีป่ ระชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง

เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา หลักสูตรอบรมมาตรฐานการทองเที่ยว 5 มาตรฐาน
ของโครงการดัง กล า ว กระทรวงการท อ งเที่ ยวและกี ฬา กรมการท อ งเที่ ยวไดจั ดทํ า
มาตรฐานการท อ งเที่ยวไทยไวแล ว โดยสามารถสื บ คนขอ มู ล มาตรฐานการท อ งเที่ ยว
ไดจากเว็บไซต www.google.com ดังนั้น หากดําเนินการตอไปอาจจะเกิดความซ้ําซอน
และไม คุม คากั บ การใชจ ายงบประมาณ จึ ง ขอคืนงบประมาณกิ จกรรมส ง เสริ ม พั ฒ นา
คุณภาพมาตรฐานการทองเที่ยวในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ กิจกรรม จัดหลักสูตรอบรม
มาตรฐานการทองเที่ยว 5 มาตรฐาน งบประมาณ 9,493,600 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ การขอคืนงบประมาณกิจ กรรมภายใตโ ครงการในแผนปฏิบัติร าชการของ
จังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการเสริมสรางความ
เขมแขง และยั่งยืนให กับ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ(งบพั ฒนาภาค) โครงการสง เสริ ม
พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ 8 จั ง หวั ด ภาคเหนื อ กิ จ กรรม
จัดหลักสูตรอบรมมาตรฐานการทองเที่ยว 5 มาตรฐาน งบประมาณ 9,493,600 บาท
ตามที่หนวยงานไดใหเหตุผลยืนยันการขอคืนงบประมาณ
3.3.2 กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กิจกรรมยอยที่ 2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการโดย การสนับสนุนชุมชน
ในการปองกันเฝาระวังและลาดตระเวนในหมูบาน งบประมาณ 800,000 บาท
อําเภอวังเหนือ ขอคืนงบประมาณกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กิจกรรมยอย แกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควั นอย างยั่ง ยื น กิ จ กรรมย อ ยที่ 24 อบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก ารโดยการสนับ สนุ นชุ ม ชน
ในการปองกันเฝาระวังและลาดตระเวนในหมูบาน งบประมาณ 800,000 บาท
เนื่องจากหากดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสนับสนุนในการปองกัน เฝาระวัง
และลาดตระเวนในหมู บ า นในพื้ น ที่ อํ า เภอวั ง เหนื อ ในห ว งเดื อ นพฤษภาคม –
มิถุนายน 2561 ทางอํ าเภอวัง เหนือ ไมส ามารถดําเนินการจั ดการฝ ก อบรมฯ ได
และจํานวนผูเขารับการฝกอบรมฯ จะไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งจะสงผล
ใหการใชจายเงินงบประมาณดังกลาวเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพและไมเกิดประโยชน

เลขานุการ

ผูแทน ที่ทําการปกครอง
เนื่องจากทางอําเภอวังเหนือไมมีปญหาเรื่องจุดความรอน (Hotspot) ในพื้นที่
อําเภอวังเหนือ
หรือมีนอยเมื่อเทียบกับอําเภอตางๆ ในจังหวัดลําปาง อีกทั้งในหวงเดือนพฤษภาคม –
มิถุนายน 2561 อยูในชวงฤดูการทําการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ หากดําเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสนับสนุนในการปองกัน เฝาระวังและลาดตระเวนในหมูบ า น
ในพื้นที่อําเภอวังเหนือ ไมสามารถดําเนินการจัดการฝกอบรมฯ ได และจํานวนผูเขารับ
การฝ กอบรมฯ จะไม เป นไปตามเปาหมายที่กํ าหนดไว ซึ่ง จะสง ผลใหการใชจายเงิ น
งบประมาณดังกลาวเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพและไมเกิดประโยชน ดังนั้น จึงขอคืน
งบประมาณกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
/และสิ่งแวดลอม...

-6และสิ่ ง แวดล อ ม กิ จ กรรมย อ ย แก ไ ขป ญ หาไฟป า และหมอกควั น อย า งยั่ ง ยื น
กิจกรรมยอยที่ 24 อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการสนับสนุนชุมชน ในการปองกันเฝาระวัง
และลาดตระเวนในหมูบาน งบประมาณ 800,000 บาท
มติที่ประชุม

รั บ ทราบการขอคืน งบประมาณของอํ าเภอวั ง เหนือ กิ จ กรรมอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ
โดยการสนับสนุนชุมชนในการปองกันเฝาระวังและลาดตระเวนในหมูบาน งบประมาณ
800,000 บาท ตามที่หนวยงานไดใหเหตุยืนยันการขอคืนงบประมาณ
3.4 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปางไดมีคําสั่ง ที่ 2113 / 2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง) และ
ที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งกรรมการ ก.บ.จ.ลําปาง ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) และ (7)
มี วาระอยู ในตํ าแหน งคราวละสามป และจะครบวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ในวั น ที่
23 มิถุนายน 2561
ขณะนี้จังหวัดลําปาง ไดประกาศกําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่ง
ผูแทนฝายตางๆ ใน ก.บ.จ.ลําปาง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ประกอบดวย
(3) ผูแทนสวนราชการที่มีสํานักงานอยูในจังหวัดไมวาจะมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลาง จํานวน 12 คน
(4) ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการอยูในจังหวัด จํานวน 4 คน
(5) ผูแทนหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีสํานักงานอยูในจังหวัด จํานวน 4 คน
(6) ผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7 คน โดยใหทองถิ่นจังหวัด
คั ดเลื อกเฉพาะนายกเทศมนตรี เ ทศบาลตํ าบล และนายกองค กรบริ หารส วนตํ าบล
(นอกเหนื อจากนายกองค การบริ หารส วนจั งหวัด นายกเทศมนตรี เทศบาลนคร และ
นายกเทศมนตรีเทศบาลซึ่งเปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด ที่เปนกรรมการ ก.บ.จ.ลําปาง
โดยตําแหนง)
(7) ผูแทนภาคประชาสังคม จํานวน 10 คน โดยใหอําเภอทุกอําเภอ เทศบาลนคร
และเทศบาลเมืองทุกแหง คัดเลือกและเสนอชื่อมายังจังหวัด
ทั้งนี้ กรรมการ ก.บ.จ.ลําปาง ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง (3) (4) (5) (6) และ
(7) ดังกลาวอยูระหวางเสนอรายชื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแตงตั้ง
จึงนําเรียนทีป่ ระชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการจังหวัดลําปางมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสามป และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 23 มิถุนายน 2561
วันนี้ถือเปนการประชุมครั้งสุดทายของคณะกรรมการชุดนี้

เลขานุการ

ประธาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เลขานุการ

เรื่อง เพื่อพิจารณา
งบพัฒนาภาค :
4.1 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาภาค ในสวนของ
จังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํ านั กงานการท องเที่ ยวและกี ฬาจั งหวั ดลํ าปาง ขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยด
โครงการ จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือโครงการอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย
/แกนักทองเที่ยว...

-7แกนักทองเที่ยวและสถานที่ทองเที่ยว “Amazing Thai Host”
กิจกรรม : อบรมนักเรียน นักศึกษา ผูเกษียณอายุ และบุคลากร ดานการทองเที่ยว 4 จังหวัด
งบประมาณ 1,135,600 บาท หน วยดําเนิ นการ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้
รายการเดิม
งบดําเนินงาน 816,330 บาท
คาตอบแทน 786,000 บาท
- คาตอบแทนการปฏิบัติงาน วงเงิน
750,000 บาท (จํานวน 50 คน
คนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน)
- คาตอบแทนการบริหารโครงการ
วงเงิน 36,000 บาท (จํานวน
1 คน เดือนละ 12,000 บาท
รวม 3 เดือน)
คาใชสอย 30,330 บาท
- คาเครื่องแบบ จํานวน 60 ชุดๆละ
650 บาท เปนเงิน 39,000 บาท
(ได เ บิ ก ค า หมวกไปแล ว 8,670
บาท)

รายการขอเปลี่ยนแปลง
งบดําเนินงาน 816,330 บาท
คาใชสอย 816,330 บาท
1. กิจกรรมอบรมให ความรูอาสาสมัคร
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู เ กษี ย ณอายุ และ
บุคลากรดานการทองเที่ยว 4 จังหวัด
2. การจางอาสาสมัครที่ผานการอบรมไป
ประจําตามสถานที่ทองเที่ยวใน 4 จังหวัด
แยกเปน
2.1 ค า จ า งเหมาบริ ก ารตํ า แหน ง
เจาหนาที่อาสาสมัครฯ จํานวน 50 คน
คนล ะ 5, 00 0 บาท ร วม 3 เ ดื อ น
วงเงิน 750,000 บาท
2.2 ค า จ า งเหมาบริ ก ารตํ า แหน ง
ผูประสานงานบริหารโครงการ 4 จังหวัด
วงเงิ น 36,000 บาท (จํ า นวน 1 คน
เดื อ นละ 12,000 บาท รวม 3 เดือ น)
3. การติดตามและประเมินผลโครงการ
วงเงิน 30,330 บาท
3.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เชน คาเบี้ยเลี้ ยงในการเดินทาง คาเชาที่
พั ก ค า พาหนะ ค า ใช จ า ยอื่ น วงเงิ น
22,830 บาท
3.2 คา จั ด จ างทํ า สรุ ป ผลการดํ าเนิ น
โครงการพร อ มเข า รู ป เล ม วงเงิ น
7,500 บาท

เหตุผล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
งบประมาณใหเปนไป
ตามแนวทาง
วัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว

ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
- มติ คณะกรรมการบู รณาการนโยบายพั ฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้ งที่ 1 เมื่ อวั นที่
15 ธันวาคม 2560 เห็นชอบหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ 1.1 กรณีจังหวัดมีความประสงคขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ของจังหวัด ในลักษณะ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไดแก
1.1) หนวยงานรับผิดชอบ/หนวยดําเนินการ
1.2) พื้นที่ดําเนินการ
/1.3) กิจกรรม...

-81.3) กิจกรรม
1.4) กลุมเปาหมาย
1.5) งบรายจาย
ใหผูวาราชการจังหวัดนําเสนอ ก.บ.จ. พิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และให ก.บ.จ. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายที่ดําเนินการตามขอ 1.1 ให อ.ก.บ.ก.ที่กํากับดูแลภาคทราบภายใน
15 วันนับแตวันสิ้นไตรมาส
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอ 12 ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณทีม่ ใิ ช
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณ
รายจ าย ใหหนวยรับ งบประมาณสามารถกระทํ าได โดยไมตอ งขอทํ าความตกลงกั บ
สํานักงบประมาณ
- หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0201.1/ว 6953 ลงวั น ที่
8 ธั นวาคม 2560 เรื่ อง แนวทางการบริห ารงบประมาณ แผนงานบูรณาการ
เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และยั่ ง ยื นให กั บ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
กําหนดแนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสราง
ความเข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ให กั บ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 เกี่ ยวกั บ การขอปรั บ แผนปฏิบั ติง านและแผนการใชจ ายงบประมาณ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการเสริม สรางความเขม แข็ง และ
ยั่งยืนฯ กําหนดใหจังหวัดดําเนินการ
ขอ 1 กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ าย ให จัง หวัดเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หากพิจารณา
แล วเห็ นวาการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจายมี ผลทํ าให เ ปาหมายโครงการ
กิ จ กรรม หรื อ รายการเปลี่ ย นแปลงไปในสาระสํ า คัญ ตามที่ สํ า นัก งบประมาณให
ความเห็นชอบไวแลว ตามขอ 10 ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย
สําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ใหจังหวัดดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช จ า ยงบประมาณ และส ง ให สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย
รวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรีห รือรั ฐมนตรีที่กํ ากับ แผนงานบู รณาการเสริม สราง
ความเขม แข็ง และยั่ง ยืนฯ เพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให ความเห็นชอบ ทั้ง นี้ กรณีก ารโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายที่ไมมีผลกระทบตอเปาหมายโครงการ กิจกรรม หรือ
รายการ ตามขอ 12 ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายฯ ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ ดวนที่ สุ ด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
รายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ใหจังหวัดดําเนินการได โดยไมตอ ง
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ แลวสําเนาสงสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบดวย
/หนังสือสํานักงบประมาณ...

-9- หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย
สําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอ 2 สําหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการตามนัยขอ 12 ซึ่งไมมี
ผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนด ใหหนวยรับงบประมาณสามารถ
พิจารณาดําเนินการได โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เชนกรณี ดังนี้
ขอ 2.1 การแกไขขอความที่พิมพคลาดเคลื่อน ตกหลน ใหถูกตองตรง
ตามขอเท็จจริงที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ หนวยงานรับงบประมาณจะตองสามารถ
แสดงหลักฐานไดวาการแกไขดังกลาวเกิดจากการพิมพคลาดเคลื่อน ตกหลนอยางชัดเจน
ขอ 2.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจายเพื่อใหถูกตองตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยไมมีผลทําใหเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคของรายการตามที่ไดอนุมัติไวเดิม
ขอ 2.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑที่มีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลง
ชนิด จํานวน คุณลักษณะ (Specification) ที่ไมมีผลกระทบตอประโยชนการใชงาน (Capacity)
ของรายการครุภัณฑลดลง หรือไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ
ที่ไดรับอนุมัติ
ขอ 2.4 การเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งกอสราง
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการกอสราง หรือมีผลทําใหประโยชนการใชงาน
เพิ่มขึ้น หรือไมทําใหประโยชนการใชงานลดลงในสาระสําคัญ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกลาว ตองไมมีผลทําใหตองเพิ่ม
วงเงินงบประมาณตามรายการที่ไดรบั จัดสรร
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เปนการเปลี่ยนแปลงโครงการ
กรณีไมกระทบแผน ซึ่งไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ และ
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อโปรดพิจารณา
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง ขอเปลี่ยนแปลงงบรายจาย
รายการงบดําเนิน จํานวน 816,330 บาท จาก คาตอบแทน จํานวน 786,000 บาท
ซึ่ง เป นคาตอบแทนการปฏิบั ติงานวงเงิน 750,000 บาท (จํ านวน 50 คนๆละ
5,000 บาท รวม 3 เดือน) คาตอบแทนการบริหารโครงการ วงเงิน 36,000 บาท
(จํานวน 1 คน เดือนละ 12,000 บาท รวม 3 เดือน) และคาใชสอย 30,330 บาท
ซึ่งเปนคาเครื่องแบบ จํานวน 60 ชุด เปนคาใชสอย จํานวน 816,330 บาท ดําเนิน
กิ จ กรรม 3 กิ จ กรรม ได แ ก 1) อบรมให ค วามรู อ าสาสมั ค ร นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ผูเกษียณอายุ และบุคลากรดานการทองเที่ยว 4 จังหวัด 2) การจางอาสาสมัครที่ผาน
การอบรมไปประจําตามสถานที่ทองเที่ยวใน 4 จังหวัด แยกเปนคาจางเหมาบริการ
ตําแหนง เจ าหนาที่ อ าสาสมั ครฯ จํ านวน 50 คนๆละ 5,000 บาท รวม 3 เดือ น
วงเงิน 750,000 บาท คาจางเหมาบริการตําแหนงผูประสานงานบริหารโครงการ 4
จังหวัด วงเงิน 36,000 บาท (จํานวน 1 คน เดือนละ 12,000 บาท รวม 3 เดือน)
3) การติดตามและประเมิ นผลโครงการ วงเงิ น 30,330 บาท (คาใชจ ายในการ
เดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่น
วงเงิน 22,830 บาท และคาจัดจางทําสรุปผลการดําเนินโครงการพรอมเขารูปเลม
/วงเงิน...

