รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2565
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
**************************
ผู้มาประชุม
คณะกรรมการโดยตำแหน่ง
1. นายวรญาณ บุญณราช
2. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
3. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด
4. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
5. นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
6. นายนิทัศน์ ปัญโญ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
7. นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
8. นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
9. นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์
คลังจังหวัดเชียงใหม่
10. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
11. นางพนิดา วานิชรัตน์
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
12. นายอิสระ ศิริไสยาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
13. นางพิมพ์นรา รักชาติ
(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
14. นายบดินทร์ อินตายวง
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
15. นางสาวพรนิภา พักตร์ผ่อง
ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร (ภาคเหนือตอนบน 1)
คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัด
16. นางสาวผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (แทน) ผู้อำนวยการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
17. นายทองศุกร์ วงศ์โสภา
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
18. นางสาวสุมานี อินทราราม
(แทน) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัด
19. พ.ต.อ.พิทยา สุทธิธรรม
(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
20. นายธวัชชัย ว่องพรรณงาม
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
21. นางนวลวรรณ์ เกียรติวัฒน์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
22. นางปิยวรรณ พิทักษ์
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
23. นางภควรรณ สุรวิชิตกร
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
24. นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน
(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน
25. ว่าที่ ร.ต. วุธิชัย คำพิบูลย์
(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ
26. นายพิรุณ หน่อแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง
27. นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
28. นายนิเวช แก้วคำเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
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คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคประชาสังคม
29. นายนริศ บุญสถิตย์
ผู้แทนภาคประชาสังคม
30. นายเทพทัย สุริยลักษณ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม
31. นายประสิทธิ์ อนุวรรัตน์
ผู้แทนภาคประชาสังคม
32. ว่าที่ร้อยโท บัญชาการ พลชมชื่น ผู้แทนภาคประชาสังคม
33. นายธนกร ช่วยค้ำชู
ผู้แทนภาคประชาสังคม
34. นายอินสม ปัญญาโสภา
ผู้แทนภาคประชาสังคม
35. นายวัลลภ นามวงศ์พรหม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
36. นางวันเพ็ญ ณ เชียงใหม่
ผู้แทนภาคประชาสังคม
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
37. นายศเนติ จิรภาสอังกูร
(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
38. นางสาวชนัญญา ใหญ่พงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายชำนาญ กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
2. นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์
นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
3. นายพีระพล มัคคพันธ์
นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
4. นายภฤศ จิโนวรรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
5. นายธีระพงษ์ คาวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
6. นายปฐวี ไชยเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
7. นางธมลศวรรณ ชีวรัตนพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
8. นางสาวฐิตา แสนปัญญา
พนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
9. นายชิตพล ปัญญาวงศ์
พนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
10. นางสาวสุนิสา รินลี้สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
11. นางสาวณัฏฐ์พิมล กรินรักษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
12. นายอัครพงษ์ ปวนลอง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
13. นางสาวอมรรัตน์ พลเหิม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
14. นายวิเคณฑ์ นันต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
2. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
3. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
4. นางสาวทัศนีย์ ยะจา
ผู้แทนภาคประชาสังคม
5. นางประภัสรา บรรดิษฐ
ผู้แทนภาคประชาสังคม
6. นางภุชงค์ อินสมพันธุ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
นายศเนติ จิรภาสอังกูร (แทน) หัวหน้า สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เชียงใหม่ ได้จัดประชุมครั้งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โดยฝ่ า ยเลขานุก าร ก.บ.จ. ได้ จั ด ทำรายงานการประชุ ม เรีย บร้ อ ยแล้ ว ดั ง นั้ น จึ งขอให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขสามารถแจ้งมายัง
ฝ่ายเลขานุการได้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 สรุปความก้าวหน้าและการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นายศเนติ จิรภาสอังกูร (แทน) หัวหน้า สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน
10 โครงการ 40 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 302,517,100 บาท จำแนกเป็น
- งบลงทุน
จำนวน 270,985,000 บาท (89.58%)
- งบดำเนินงาน
จำนวน 21,532,100 บาท (7.11%)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จำนวน 10,000,000 บาท (3.31%)
ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ
งบลงทุน จำนวน 27 รายการ งบประมาณ 270,985,000 บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 2 รายการ
งบประมาณ 30,270,605.71 บาท
- เบิกจ่ายแล้วบางส่วน
งบประมาณ 18,629,485.86 บาท
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
จำนวน 17 รายการ
งบประมาณ 196,232,442.93 บาท
- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ
งบประมาณ 6,180,000.00 บาท
- ขอยกเลิก
จำนวน 5 รายการ
งบประมาณ 16,966,000 บาท
- เงินเหลือจ่าย
จำนวน
2,706,465.50 บาท
งบดำเนินงาน งบประมาณ 21,532,100 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ
งบประมาณ 15,994,100 บาท
(เบิกจ่ายแล้ว 5,044,322 บาท, อยู่ระหว่างดำเนินการ 10,949,778 บาท)
- ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณ 3,228,300 บาท
- ขอยกเลิก
จำนวน 1 กิจกรรม
งบประมาณ 2,310,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท
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การใช้จ่ายงบประมาณ
ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(เบิกจ่าย + ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน 253,674,787.48 บาท (83.85%) ดังนี้
- เบิกจ่ายแล้ว
งบประมาณ 57,442,344.55 บาท (18.99%)
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (งบลงทุน) จำนวน 17 รายการ
งบประมาณ 196,232,442.93 บาท (64.87%)
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการ
ภาพรวม
รายจ่าย
ประจำ
รายจ่ายลงทุน

รวม
เบิกจ่า
ใช้จ่าย
ย
93
100
98
100
75

100

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เบิกจ่า
เบิกจ่า
เบิกจ่า
เบิกจ่า
ใช้จ่าย
ใช้จ่าย
ใช้จ่าย
ใช้จ่าย
ย
ย
ย
ย
30 34.08 21 22.16 21
25.5
21 18.26
34 35.33 23 20.45 22 25.98 19 18.24
13

28.96

16

29.19

17

23.5

29

18.35

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่
รายการ

เป้าหมายการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

ภาพรวม

51%

รายจ่ายประจำ

57%

รายจ่ายลงทุน

29%

ผลการเบิกจ่าย
ณ วันที่ 11 เม.ย. 65
18.99%
ต่ำกว่าเป้าหมาย
27.09%
ต่ำกว่าเป้าหมาย
18.05%
ต่ำกว่าเป้าหมาย

เป้าหมายการใช้จ่าย
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
56.24%
55.78%
58.15%

ผลการใช้จ่าย
ณ วันที่ 11 เม.ย. 65
83.85%
สูงกว่าเป้าหมาย
27.09%
ต่ำกว่าเป้าหมาย
90.46%
สูงกว่าเป้าหมาย

การเร่งรัดการดำเนินโครงการ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะทำงานเร่ ง รัด การใช้ จ่า ยงบประมาณและติ ดตาม
ประเมินผลโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด)
ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5504/2564 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
และมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่
ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (งบพัฒ นาจังหวัด) และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(งบพัฒนาจังหวัด) ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) แล้ว จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2565 และ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมได้แจ้งให้หน่วยงาน
เร่งรัดการดำเนินโครงการและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาทบทวนความพร้อม
ของโครงการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้พิจารณาปรับแผนการดำเนินโครงการหรือ
ยกเลิกโครงการเพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ประธาน

ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน
และงวดเงินด้วย

ข้อเสนอต่อที่ประชุม
มติที่ประชุม

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1
การพิจารณาโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่
นายศเนติ จิรภาสอังกูร (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ และแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัดฯ ดำเนินการสำรวจรายการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดฯ
และรายงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ และดำเนินการจัดทำรายการสินทรัพย์ที่จะทำการโอน
ให้กับหน่วยงานผู้รับโอน เพื่อเสนอรายการสินทรัพย์นั้นให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนสินทรัพย์ให้แก่หน่วยงาน
- สรุปรายการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ดังนี้
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
รวมทั้งสิ้น

โครงการ
2
2

ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
งาน
งบประมาณ
2
24,798,000
2
24,798,000

- ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่ามีความประสงค์จะขอรับ
โอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้
ประโยชน์ให้บรรลุวัตถุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและยินดีจะดูแล บำรุงรักษา ทรัพย์สินนั้น
- หน่วยงานยืนยันรายการทรัพย์สิน รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ให้ความเห็นชอบ
งบประมาณ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
รายการครุภัณฑ์

1 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า
เชื่อมโยงธรรมชาติ
และเศรษฐกิจท้องถิ่น

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่
ใช้ดำเนินการ
(ระบบ GFMIS)

14,500,000

12,750,000

ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ที่เกิดจากโครงการ
จำนวน
มูลค่าต่อ
หน่วย
หน่วย

ยินยอม
รับโอน
หน่วยงาน
ใช้งานได้ ชำรุด รับโอน
สภาพที่ดิน ฯ

หน่วย
ดำเนินการ
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งบประมาณ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/
รายการครุภัณฑ์

กิจกรรมการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
1) ก่อสร้างศูนย์ข้อมูล
ท่องเที่ยวและ
ศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี
อำเภอสันป่าตอง
(ระยะที่ 1) ตำบลบ้าน
กลาง อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
2 โครงการฟื้นฟูและ
พัฒนาคุณภาพดิน
กิจกรรมหลักป้องกัน
การพังทลายของพื้นที่
ตลิ่งริมน้ำ
1) ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ
ขาน บ้านต้นแหนน้อย
หมู่ 7 (ระยะที่ 1)
ตำบลท่าวังพร้าว
อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
ความยาว 250 เมตร
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ
2 รายการ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่
ใช้ดำเนินการ
(ระบบ GFMIS)

14,500,000

12,750,000

14,500,000

12,750,000

14,250,000

12,048,000

14,250,000

12,048,000

14,250,000

12,048,000

28,750,000

24,798,000

ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ที่เกิดจากโครงการ
จำนวน
มูลค่าต่อ
หน่วย
หน่วย

1

1

12,750,000

12,048,000

ยินยอม
รับโอน
หน่วยงาน
ใช้งานได้ ชำรุด รับโอน
สภาพที่ดิน ฯ

✓

✓

หน่วย
ดำเนินการ

เทศบาล สำนักงาน
ตำบล
โยธาธิการ
บ้านกลาง และผังเมือง
จังหวัด
เชียงใหม่

องค์การ
บริหาร
ส่วนตำบล
ท่าวัง
พร้าว

สำนักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด
เชียงใหม่

นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
การโอนทรัพย์สินที่ได้จากงบพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นงบประมาณของส่วนราชการ คือ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบแล้วเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เหตุใดจึงเสนอขอความเห็นชอบในหลักการให้โอนทรัพย์สินที่ได้รับจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ และที่เลขานุการนำเสนอว่าจะโอนทรัพย์สินได้ต่อเมื่อ
กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว
และได้มีหนังสือขอยกเว้นกรณีนี้ไปแล้วใช่หรือไม่ และเป็นอำนาจของ ก.บ.จ. ที่จะต้องมีมติอนุมัติ
หรือไม่ อย่างไร อยู่ในระเบียบใด
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นางสาวชนัญญา ใหญ่พงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติขยาย
เวลาในการโอนสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นการขอยกเว้นในภาพรวม หากได้รับความเห็นชอบ
ให้ดำเนิน การได้ ก็ จ ะเป็น ขั้น ตอนของการโอนทรั พ ย์ส ิน ที ่ส มบูร ณ์ มากยิ่ ง ขึ ้น ในระหว่ า งนี้
กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดดำเนินการในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมต่างๆ และตรวจสอบ
รายการบัญชีทรัพย์สินของจังหวัดย้อนหลังให้ครบถ้วน
นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ขอทราบว่าหลักเกณฑ์ของงบพัฒนาจังหวัดได้กำหนดให้การโอนทรัพย์สินต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) ด้วยหรือไม่ เพราะตามระเบียบงานพัสดุ
เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะมีอำนาจในการโอนทรัพย์สิน และประเด็นของการ
ทำหนังสือขอยกเว้นการโอนทรัพย์สินที่ยังไม่หมดความจำเป็น จะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก
ก.บ.จ. ด้วยหรือไม่
นายศเนติ จิรภาสอังกูร (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
หลักเกณฑ์ในส่วนของงบพัฒนาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้
การโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบพัฒนาจังหวัด ต้องผ่านความเห็นชอบของ ก.บ.จ. ทั้งนี้ งบพัฒนา
จังหวัดไม่ได้มีงบประมาณในการดูแลรักษา จึงต้องมีหน่วยงานที่รับไปดูแลบำรุงรักษาต่อ
ประธาน
ฝ่ายเลขานุการต้องทำให้ถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนการโอนทรัพย์สิน แต่หลักเกณฑ์
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.จ. ดังนั้น จึงต้องขอความเห็นจากคณะกรรมการ
ก.บ.จ. จังหวัดเชียงใหม่ ถ้าไม่ขัดข้องก็จะได้ให้ความเห็นชอบ จากนั้นฝ่ายเลขานุการต้องไป
ดำเนินการตามกระบวนการให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่อไป
นายศเนติ จิรภาสอังกูร (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณของงบพัฒนาจังหวัดจะแตกต่างจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถตั้งงบประมาณในการดู แลและบำรุงรักษา
เองได้ แต่งบพัฒนาจังหวัดไม่มีงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษา ดังนั้นจึงต้องขอให้หน่วยงานที่
อยู่ในพื้นที่ รับดูแลบำรุงรักษา ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการตามที่ประธานได้กำชับ
ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน
นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
เนื่องจากการโอนทรัพย์สิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีเรื่องของการดู แล
หลังจากที่โอนทรัพย์สินด้วย เพราะฉะนั้นขอฝากทางจังหวัด ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับโอนทรัพย์สิน ให้มีมติจากสภาด้วย เพราะว่าจะมีการซ่อมบำรุง ซึ่งงบประมาณตรงนี้
ค่อนข้างมาก ต้องมีแผนล่วงหน้า และการใช้ประโยชน์อาจจะต้องมีแผนการในการจัดกิจกรรม
เพราะเดิมเป็นสถานที่จอดรถของชาวบ้านที่ไปใช้จ่ายในชุมชน และเป็นจุดบริการของตำรวจ
เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีแผนในการที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
โครงการนี้ได้รับการผลักดันจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเล็งเห็นว่าบริเวณ
ดังกล่าวเหมาะที่จะเป็นศูนย์ท่องเที่ยวของอำเภอสันป่าตอง และเป็นจุดที่นำสินค้าของ อำเภอ
สันป่าตองมาแสดงและจำหน่าย ซึ่งได้มีการประชุมมาก่อนที่จะของบประมาณพัฒนาจังหวัด
ได้ พูดคุย หารื อ กั บ ทางองค์ การปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น นายอำเภอ พัฒ นาชุมชนอำเภอ และ
หน่วยงานด้านวัฒนธรรม จนตกผลึกและมีเงื่อนไขว่าถ้า สร้างแล้วเสร็จ ทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องจัดการดูแลต่อ โดยในการดูแลจะมีนายอำเภอสันป่าตองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จัดการ
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ร่วมกัน เพราะทุกตำบลในอำเภอสันป่าตองสามารถใช้พื้นที่ร่วมกัน แต่หน่วยงานที่ดูแลหลักคือ
เทศบาลตำบลบ้านกลางซึ่งยินยอมเป็นหน่วยงานรับโอน ส่วนการเสนอของบประมาณได้มอบหมาย
ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยดำเนินการ ดังนั้น เมื่อดำเนินการ
แล้วเสร็จ จะส่งมอบให้เทศบาลตำบลบ้านกลางดูแลบำรุงรักษา ซึ่งงานแล้วเสร็จและรับมอบงาน
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564
ในส่วนกระบวนการโอนทรัพย์สิน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้
จัดทำหนังสือ และเอกสารต่างๆ ส่งให้กับ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ซึ่งงบพัฒนาจังหวัด
ไม่มีงบประมาณในในการดูแลบำรุงรักษา จึงได้มีการพูดคุยหารือกับนายอำเภอในการโอนทรัพย์สิน
เพราะหากไม่ดำเนินการโอนทรัพย์สินให้เรียบร้อย ทางเทศบาลตำบลบ้านกลางอาจจะตั้งงบประมาณ
ไม่ได้ ซึง่ ตัง้ แต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟที่เป็นภาระ ดังนั้น จึงวางแผน
มาตลอดว่าจะดำเนินการโอนทรัพย์สินให้เร็วที่สุด เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟน้อยที่สุด และ
ท้องถิ่น สามารถตั้งงบประมาณได้ ดังนั้น ขอให้ส ำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ขั้นตอนการ
โอนทรัพย์สินให้ชัดเจน เพราะนอกจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ยังมีหน่วยงานอื่นที่ใช้
งบพัฒนาจังหวัดแล้วจะต้องส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกัน
ประธาน
เป็นตัวอย่างของโครงการที่ดีที่ผ่านกระบวนการชุมชนในการร่วมกันคิดกับพื้นที่และพื้นที่
ก็รับผิดชอบดูแลต่อ สิ่งสำคัญคือบันทึกเอกสารหลักฐานไว้ด้วย เพราะต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยน
ผู้บริหารระดับต่างๆ หากบันทึกเอกสารหลักฐานไว้ การดำเนินงานจะได้เกิดความต่อเนื่อง
นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็น แรกมีความเห็นว่าหากหน่วยงานที่รับโอนมีความพร้อมในการดูแล และ
มีการรายงานผลการดำเนินงานด้วยก็จะดีมาก ประเด็นที่สอง ในเรื่องการเสนอโครงการเพื่อ
รับงบประมาณนั้น หากเป็นงบประมาณในลักษณะที่มีเอกชนร่วมด้วยในลักษณะโครงการ PPP
จะเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานได้ดีขึ้น
นายศเนติ จิรภาสอังกูร (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยรับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ต้องเป็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะรับงบประมาณส่วนนี้ไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในระดับพื้นที่ก็จะมีหลาย
หน่วยงานร่วมกัน โดยโครงการที่เป็นความต้องการเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเช่นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
อาจจะไม่มีงบประมาณมาดำเนินการและเกินศักยภาพของหน่วยงาน ก็สามารถประสานมายัง
จังหวัดได้ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถของบประมาณและเป็น
หน่วยดำเนินการโดยใช้งบพัฒนาจังหวั ด จากนั้นจึงโอนรายการทรัพย์สินนี้ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าวังพร้าวดูแลบำรุงรักษาต่อไป
ประธาน

งบพัฒนาจังหวัด จะนำไปดำเนินโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
ในด้านต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง โดยโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ
จะต้องตอบให้ได้ว่าเสริมยุทธศาสตร์ ด้านใดและมีเป้าหมายอย่างไร และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจ
ประจำของหน่วยงาน ดังนั้น หากภาคเอกชนมีโครงการที่สอดรับและตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาจังหวัด ก็สามารถเสนอผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยการบูรณาการระดับพื้นที่ให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
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นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่พิจารณาอนุมัติโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด คือ สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงบประมาณ โดยโครงการใดที่ไม่สอดรับกับยุทธศาสตร์
จังหวัดก็อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติของหน่วยงานด้วย
ในส่วนของโครงการในลักษณะ PPP การให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินการในกิจการของรัฐ
ต้องพิจารณาว่ากฎหมายได้ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะเป็นการ
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเจ้าสังกัด กับภาคเอกชน
ซึ่งจะมีรายละเอียดเรื่องรายได้และการแบ่งรายได้ที่เกิดขึ้นด้วย แต่หากจะดำเนินการในรูปแบบ
บริจาค ทางองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถรับบริจาคและนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์
การรับบริจาคได้ตามหลักเกณฑ์
ประธาน
เห็นชอบทั้ง 2 โครงการ ขอให้ฝ่ายเลขานุการทำหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งสองแห่งให้รับทราบ และแจ้งขั้นตอนกระบวนการต่างๆให้ชัดเจน เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
กระบวนการแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อทราบด้วย
ข้อเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้โอนทรัพย์สินที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์และดูแล รักษา ทรัพย์สินนั้นตามที่ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เสนอขอ แต่การโอนทรัพย์สินจะดำเนินการต่อได้เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะ
เวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว จังหวัดเชียงใหม่จะได้
ดำเนิน การเพื่อ โอนทรัพย์ส ินที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับ
หน่วยงานรับโอนต่อไป
มติทปี่ ระชุม
เห็นชอบในหลักการให้โอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 โครงการ ตามที่ส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้เสนอขอ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น
กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและศิลปกรรมชุมชนนวัตวิถี อำเภอสันป่าตอง (ระยะที่ 1) ตำบล
บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 12,750,000 บาท
หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานรับโอน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
2. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
กิจกรรมหลัก ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ำ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแหนน้อย หมู่ 7 (ระยะที่ 1) ตำบลท่าวังพร้าว
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 250 เมตร
งบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 12,048,000 บาท
หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานรับโอน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
ทั้งนี้ การโอนทรัพย์สินจะดำเนินการต่อได้เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว
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วาระที่ 4.2

การพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ได้ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองและจัดลำดับโครงการภายใต้กลุ่ม งานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
เศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีนายศักดิ์ชัย
คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
ภาพรวมการยื่นข้อเสนอโครงการของหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่
ยื่นเสนอ 18 โครงการ จาก 12 หน่วยงาน (ใบสมัคร 38 กลุ่ม)
สถานีพลังงานชุมชน

ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
สาหรับบ่อบาดาล

7 โครงการ (27 กลุ่ม)

รวมวงเงิน 59,946,060 บาท

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

1,606,000 บาท 1 โครงการ
544,000 บาท
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
❑ทต.ห้วยทราย อ.สันกาแพง >> สูบน้าเคลื่อนที่
สาหรับแหล่งกักเก็บน้าผิวดิน
(รถเข็น) 10 ระบบ
❑ทต.หนองแฝก อ.สารภึ >> สูบน้าเคลื่อนที่ (ลาก ❑ทต.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม >> สูบน้าบาดาล
1 ระบบ
จูง) 1 ระบบ
❑ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว >> สูบน้าเคลื่อนที่ (รถเข็น)
5 ระบบ สูบน้าเคลื่อนที่ (ลากจูง) 1 ระบบ
❑ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว >> สูบน้าเคลื่อนที่ (รถเข็น)
ไม่ได้สนับสนุน
5 ระบบ
1 โครงการ
1,565,000 บาท
❑ทต.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม >> สูบน้าเคลื่อนที่
❑ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว >> Solar ไฟถนน
(รถเข็น) 2 ระบบ
❑อบต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง >> สูบน้าเคลื่อนที่
(รถเข็น) 1 ระบบ สูบน้าเคลื่อนที่ (ลากจูง) 2
ระบบ
❑ทต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด >> สูบน้าเคลื่อนที่ (ลาก
จุง) 1 ระบบ

พื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid)

56,033,060 บาท
9 โครงการ
❑ทต.บ้านโป่ง อ.พร้าว >> Solar home
❑อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ >> Mini Grid (หย่อม
บ้านป่าหนา)
❑อบต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ >> Mini Grid (หย่อม
บ้านห้วยบง)
❑กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน >>
Mini Grid (บ้านขุนปัง)
❑อบต.ยางเปียง อ.อมกอย >> Mini Grid (บ้านปิตุคี)
❑อบต.สบโข่ง อ.อมกอย >> Solar Home (แม่หลอง)
❑อบต.อมกอย อ.อมกอย >> Solar Home (หย่อม
บ้านงาช้างหักและหย่อมบ้านดอยดา)
❑ทต.ท่าผา อ.อมกอย >> Mini Grid
❑อบต.ยางเปียง อ.อมกอย >> Mini Grid (บ้านโป่ง)

การยื่นข้อเสนอโครงการ ณ วันปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน
โครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ จาก 12 หน่วยงาน โดยมาจาก 39 กลุ่มตามที่ยื่นใบสมัคร รวม
วงเงินทั้งสิ้น 59,946,060 บาท ดังนี้
1. สถานีพลังงานชุมชน มีทั้งสิ้น 7 โครงการ จาก 6 หน่ว ยงาน มาจาก 28 กลุ่ม
ที่ยื่นใบสมัคร รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,606,000 บาท ดังนี้
No

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

1 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ
ทต.ห้วยทราย
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (อ.สันกำแพง)

กลุ่ม

เทคโนโลยี

ขนาด

จำนวน งบประมาณ
ระบบ
(บาท)
1
22,000

ห้วยทรายร่วมใจ 1

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

ห้วยทรายร่วมใจ 2

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

ห้วยทรายร่วมใจ 3

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

ห้วยทรายร่วมใจ 4

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000
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No

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

กลุ่ม

เทคโนโลยี

ขนาด

จำนวน งบประมาณ
ระบบ
(บาท)
1
22,000

ห้วยทรายร่วมใจ 5

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

ห้วยทรายร่วมใจ 6
ห้วยทรายร่วมใจ 7

รถเข็นสูบน้ำ
รถเข็นสูบน้ำ

340 W
340 W

1
1

22,000
22,000

ห้วยทรายร่วมใจ 8

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

ห้วยทรายร่วมใจ 9
ห้วยทรายร่วมใจ 10

รถเข็นสูบน้ำ
รถเข็นสูบน้ำ

340 W
340 W

1
1

22,000
22,000

2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ
ทต.หนองแฝก เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (อ.สารภี)
และลำไย
3 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ
ทต.บ้านโป่ง กลุ่มเกษตรกรปลูก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (อ.พร้าว)
มะม่วงลำไย
กลุ่มเกษตรกรทำสวน
ทำนา
เกษตรกรปลูกข้าวโพด
และมะม่วง
เกษตรกร
ลำเหมืองดง
เกษตรปลูกข้าว
บ้านโป่ง
เกษตรกรปลูกข้าว
ทุ่งโป่ง
4 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ
ทต.บ้านโป่ง วก.เกษตรกรยั่งยืน
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (อ.พร้าว)
ดงหลวง 1
วก.เกษตรกรยั่งยืน
ดงหลวง 2
วก.เกษตรกรยั่งยืน
ดงหลวง 3
วก.เกษตรกรยั่งยืน
ดงหลวง 4
วก.เกษตรกรยั่งยืน
ดงหลวง 5
5 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ
ผู้ใช้พลังงาน
ทต.แม่แจ่ม
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (อ.แม่แจ่ม)
แสงอาทิตย์ (ม.3)
ผู้ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (ม.18)

สูบน้ำลากจูง

3,060 W

1

220,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

สูบน้ำลากจูง

3,060 W

1

220,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

1

22,000
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No

ชื่อโครงการ

6 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

หน่วยงาน

กลุ่ม

เทคโนโลยี

ขนาด

อบต.สะเมิง
เหนือ
(อ.สะเมิง)

สูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ กลุ่ม 1
(บ้านโป่งกวาว)
กลุ่มผูใ้ ช้น้ำ ม.2 A1

รถเข็นสูบน้ำ

340 W

สูบน้ำลากจูง

3,060 W

1

220,000

กลุ่มผูใ้ ช้น้ำ ม.2 A2

สูบน้ำลากจูง

3,060 W

1

220,000

-

สูบน้ำลากจูง

3,060 W

1

220,000

7 โครงการจัดหาระบบสูบน้ำ
ทต.แม่คือ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ (อ.ดอยสะเก็ด)
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การทำนา

จำนวน งบประมาณ
ระบบ
(บาท)
1
22,000

2. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล มีทั้งสิ้น 1 โครงการ จาก
1 หน่วยงาน ของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม รวมวงเงินทั้งสิ้น 544,000บาท
ซึ่งเป็นถังเก็บน้ำแบบหอถังสูง
3. ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นพื ้น ที ่ท ี ่ ไ ฟฟ้ า ยั ง เข้า ไม่ ถ ึ ง /ไม่ ม ี ไ ฟฟ้า
(Off Grid) มีทั้งสิ้น 9 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 56,033,060 บาท แบ่งเป็น Solar Home
จำนวน 3 โครงการ รวมวงเงิน 9,217,800 บาท และระบบ Mini Grid จำนวน 6 โครงการ
รวมวงเงิน 46,815,260 บาท ดังนี้
No

ชื่อโครงการ

1 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พื้นที่ Off Grid
2 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
Off Grid
3 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
Off Grid
4 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพือ่ ชุมชน
พึ่งพาตนเอง (mini grid)
5 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเพือ่ ชุมชน
พึ่งพาตนเอง (mini grid)
6 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ผสมผสานกับพลังน้ำ
7 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
Off Grid

หน่วยงาน

เทคโนโลยี

ทต.บ้านโป่ง
(อ.พร้าว)
อบต. สบโข่ง
(อ.อมก๋อย)

Solar
Home
Solar
Home

อบต.อมก๋อย
(อ.อมก๋อย)

Solar
Home

ขนาด

จำนวน จำนวน งบประมาณ
ระบบ ครัวเรือน
(บาท)
600 W 120 Ah
16
16
967,300.00
600 W 40Ah

98

98

5,576,200.00

600 W 120Ah

47

47

2,674,300.00

1

142

9,665,000.00

1

35

6,900,000.00

1

35

3,872,860.00

1

51

9,742,000.00

อบต.แม่ทะลบ Mini Grid Solar cell 20 kW
(อ.ไชยปราการ)
Battery 224 kWh
อบต.แม่ทะลบ Mini Grid Solar cell 20 kW
(อ.ไชยปราการ)
Battery 224 kWh
พพ.
Mini Grid Solar cell 30 kW
Battery 134 kWh
ทต.ท่าผา Mini Grid Solar cell 20 Kw
(อ.แม่แจ่ม)
Battery 224 kWh
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No

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

8 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
เพื่อการเข้าถึงทรัพยากรไฟฟ้า ประชารัฐ
ด้วยพลังงานทดแทน
9 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
Off Grid

เทคโนโลยี

ขนาด

จำนวน จำนวน งบประมาณ
ระบบ ครัวเรือน
(บาท)
75
9,725,000.00
อบต ยางเปียง Mini Grid Solar cell 20 Kw 1
(อ.อมก๋อย)
Battery 224 kwh
อบต.ยางเปียง Mini Grid Solar cell 12 Kw
(อ.อมก๋อย)
Battery 134 kwh

1

25

6,910,400.00

4. เทคโนโลยีที่ไม่ได้สนับสนุนจำนวน 1 โครงการ ของเทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอ
พร้าว เป็นระบบ Solar Street Light วงเงิน 1,565,000 บาท
การพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่
คณะทำงานบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นพลั ง งานเชิ ง พื้ น ที่ ไ ด้ พิจารณา
โครงการโดยดู จ ากความครบถ้ ว นของเอกสารหลั ก ฐาน และการให้ น ้ ำ หนั ก คะแนนตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศของสำนักงานบริ หารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี
มติ ใ ห้ ตั ด โครงการ (ใบสมั ค ร) ที่เอกสารสำคัญตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกองทุ น ฯ
ไม่ครบถ้วนออก จำนวน 12 โครงการ (นับตามใบสมัคร) จากจำนวนทั้งหมด 39 ใบสมัคร
คงเหลือที่พิจารณาจัดลำดับจำนวน 27 ใบสมัคร เรียงตามคะแนนได้ ดังนี้
ลำดับ

ชื่อโครงการ

1 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
3 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
4 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
5 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
6 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
7 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
8 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
9 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

หน่วยงาน
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.แม่แจ่ม
ทต.แม่แจ่ม

ชื่อกลุม่ ผู้ขอรับการ
เทคโนโลยี
สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร สูบน้ำแบบรถเข็น
ยั่งยืนดงหลวง 2
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร สูบน้ำแบบรถเข็น
ยั่งยืนดงหลวง 3
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร สูบน้ำแบบรถเข็น
ยั่งยืนดงหลวง 5
กลุ่มเกษตรกรปลูก สูบน้ำแบบรถเข็น
มะม่วงลำไย
กลุ่มเกษตรกรทำสวน สูบน้ำแบบรถเข็น
ทำนา
เกษตรกรปลูกข้าวโพด สูบน้ำแบบรถเข็น
และมะม่วง
เกษตรปลูกข้าว สูบน้ำแบบรถเข็น
บ้านโป่ง
ผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำแบบรถเข็น
(ม.18)
ผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำแบบรถเข็น
(ม.3)

ขนาด
340 W

ครัว งบประมาณ คะแนน
เรือน (บาท)
3
22,000 100

340 W

4

22,000 100

340 W

4

22,000 100

340 W

3

22,000 95

340 W

3

22,000 95

340 W

3

22,000 95

340 W

4

22,000 95

340 W

3

22,000 94

340 W

3

22,000 93.50

14
ลำดับ
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

ชื่อกลุม่ ผู้ขอรับการ
เทคโนโลยี
ขนาด
ครัว งบประมาณ คะแนน
สนับสนุน
เรือน (บาท)
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.หนองแฝก เกษตกรผู้ปลูกข้าว สูบน้ำแบบลากจูง 3,060 W
4
220,000 92.50
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
และลำไย
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.บ้านโป่ง เกษตรกรปลูกข้าว สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
3
22,000 92.50
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
ทุ่งโป่ง
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.บ้านโป่ง เกษตรกรลำเหมืองดง สูบน้ำแบบลากจูง 3,060 W
4
220,000 90
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.บ้านโป่ง วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
3
22,000 90
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
ยั่งยืนดงหลวง 1
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.บ้านโป่ง วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
3
22,000 90
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
ยั่งยืนดงหลวง 4
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
อบต ยางเปียง
บ้านปิตุคี
Mini Grid Solar Cell 20 kW 75
9,742,000 86.50
Battery 224 kwh
ประชาชนเพื่อการเข้าถึงทรัพยากร
ไฟฟ้า ประชารัฐด้วยพลังงานทดแทน
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจาก
อบต.ยางเปียง
ม.8 บ้านโป่ง
Mini Grid Solar Cell 12 kW 25 6,910,400 86
Battery 134 kwh
พลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่ง
ต.ยางเปียง
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง Off Grid
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน อบต.สะเมิง สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
4
22,000 82
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
เหนือ
กลุ่ม 1 (บ้านโป่งกวาว)
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน อบต.สะเมิง กลุ่มผู้ใช้น้ำ ม.2 A2 สูบน้ำแบบลากจูง 3,060 W
4
220,000 77
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
เหนือ
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน อบต.สะเมิง กลุ่มผู้ใช้น้ำ ม.2 A1 สูบน้ำแบบลากจูง 3,060 W
4
220,000 72.50
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
เหนือ
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 1 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
3
22,000 64
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 2 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
3
22,000 64
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 3 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
3
22,000 64
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 4 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
3
22,000 64
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 7 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
3
22,000 64
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 8 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
3
22,000 64
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 9 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
3
22,000 59
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

27 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจาก
ทต.ท่าผา
พลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่ง
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง Off Grid

ชื่อกลุม่ ผู้ขอรับการ
สนับสนุน
กลุ่มผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เทคโนโลยี
Mini Grid

ขนาด

ครัว งบประมาณ คะแนน
เรือน (บาท)
Solar Cell 20 kW 51
9,725,000 56
Battery 224 kWh

รวม

27,697,400

เนื่องจากกรอบวงเงินโครงการ (นับตามใบสมัคร) จำนวน 27 ใบสมัคร รวมวงเงินได้
ทั้งสิ้น 27,697,400 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเกินกรอบ
วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรของจั ง หวั ด 25 ล้ า นบาท คณะทำงานฯ มี ม ติ ใ ห้ ป รั บ ลดวงเงิ น ของ
2 โครงการลง ได้แก่
1) โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
Off Grid บ้านโป่ง อบต.ยางเปียง ปรับลดวงเงินลงจาก 6,910,400 บาท เหลือ 5,000,000 บาท
เนื่องจากมีเพียง 25 ครัวเรือน น้อยกว่าที่กำหนดราคาแนะนำของกองทุนที่กำหนดไว้ 30 ครัวเรือน
2) โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
Off Grid ทต.ท่าผา ปรับลดวงเงินลงจาก 9,725,000 บาท เหลือ 8,938,000 บาท เพื่อจะได้
สามารถเป็นโครงการลำดับสุดท้ายที่อยู่ในกรอบวงเงิน 25 ล้านบาทได้
สรุปการจัดเรียงโครงการและปรับลดวงเงินโครงการตามมติคณะทำงานฯ ได้ ดังนี้
ลำดับ

ชื่อโครงการ

1 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
3 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
4 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
5 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
6 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
7 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
8 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
9 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

หน่วยงาน
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.บ้านโป่ง
ทต.แม่แจ่ม
ทต.แม่แจ่ม

ชื่อกลุม่ ผู้ขอรับการ
เทคโนโลยี
สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร สูบน้ำแบบรถเข็น
ยั่งยืนดงหลวง 2
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร สูบน้ำแบบรถเข็น
ยั่งยืนดงหลวง 3
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร สูบน้ำแบบรถเข็น
ยั่งยืนดงหลวง 5
กลุ่มเกษตรกรปลูก สูบน้ำแบบรถเข็น
มะม่วงลำไย
กลุ่มเกษตรกรทำสวน สูบน้ำแบบรถเข็น
ทำนา
เกษตรกรปลูกข้าวโพด สูบน้ำแบบรถเข็น
และมะม่วง
เกษตรปลูกข้าว สูบน้ำแบบรถเข็น
บ้านโป่ง
ผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำแบบรถเข็น
(ม.18)
ผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำแบบรถเข็น
(ม.3)

ขนาด
340 W

ครัว งบประมาณ คะแนน
เรือน (บาท)
3
22,000 100

340 W

4

22,000 100

340 W

4

22,000 100

340 W

3

22,000 95

340 W

3

22,000 95

340 W

3

22,000 95

340 W

4

22,000 95

340 W

3

22,000 94

340 W

3

22,000 93.50
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ลำดับ
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

ชื่อกลุม่ ผู้ขอรับการ
เทคโนโลยี
ขนาด
สนับสนุน
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.หนองแฝก เกษตกรผู้ปลูกข้าว สูบน้ำแบบลากจูง 3,060 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
และลำไย
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.บ้านโป่ง เกษตรกรปลูกข้าว สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
ทุ่งโป่ง
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.บ้านโป่ง เกษตรกรลำเหมืองดง สูบน้ำแบบลากจูง 3,060 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.บ้านโป่ง วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
ยั่งยืนดงหลวง 1
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.บ้านโป่ง วิสาหกิจชุมชนเกษตรกร สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
ยั่งยืนดงหลวง 4
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
อบต ยางเปียง
บ้านปิตุคี
Mini Grid Solar Cell 20 kW
Battery 224 kwh
ประชาชนเพื่อการเข้าถึงทรัพยากร
ไฟฟ้า ประชารัฐด้วยพลังงานทดแทน
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจาก
อบต.ยางเปียง
ม.8 บ้านโป่ง
Mini Grid Solar Cell 12 kW
Battery 134 kwh
พลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่ง
ต.ยางเปียง
*
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง Off Grid
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน อบต.สะเมิง สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
เหนือ
กลุ่ม 1 (บ้านโป่งกวาว)
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน อบต.สะเมิง กลุ่มผู้ใช้น้ำ ม.2 A2 สูบน้ำแบบลากจูง 3,060 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
เหนือ
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน อบต.สะเมิง กลุ่มผู้ใช้น้ำ ม.2 A1 สูบน้ำแบบลากจูง 3,060 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
เหนือ
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 1 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 2 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 3 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 4 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 7 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 8 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน ทต.ห้วยทราย ห้วยทรายร่วมใจ 9 สูบน้ำแบบรถเข็น 340 W
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

ครัว งบประมาณ คะแนน
เรือน (บาท)
4
220,000 92.50
3

22,000 92.50

4

220,000 90

3

22,000 90

3

22,000 90

75

9,742,000 86.50

25

5,000,000 86

4

22,000 82

4

220,000 77

4

220,000 72.50

3

22,000 64

3

22,000 64

3

22,000 64

3

22,000 64

3

22,000 64

3

22,000 64

3

22,000 59
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ลำดับ

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

27 โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจาก
ทต.ท่าผา
พลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่สายส่ง
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง Off Grid

ชื่อกลุม่ ผู้ขอรับการ
สนับสนุน
กลุ่มผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์

เทคโนโลยี
Mini Grid

ขนาด

ครัว งบประมาณ คะแนน
เรือน (บาท)
Solar Cell 20 kW 51
8,938,000 56
Battery 224 kWh
*

รวม

25,000,000

ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนทั้ง 2 แห่งที่คณะทำงานฯ มีมติปรับลดวงเงิน
ได้ทำหนังสือยืนยัน พร้อมปรับรายการ แบบแปลน และรายละเอียดประมาณราคา แจ้งกลับมาแล้ว
จึงขอนำเรียนเสนอ ก.บ.จ.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบการ
จัดเรียงโครงการตามที่คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จัดทำ
ในกรอบวงเงิน 25 ล้านบาท
หาก ก.บ.จ. จังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบแล้ว ขอโปรดมอบหมายให้สำนักงานพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบข้อเสนอโครงการจาก ก.บ.จ. เพื่อยื่น
ข้อเสนอโครงการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน โดยต้องยื่นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 เมษายน 2565 และแจ้งมติของ ก.บ.จ. ไปยัง
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ต่อไป
นายธนากร ช่วยค้ำชู ผู้แทนภาคประชาสังคม
สอบถามรายละเอียดข้อเสนอโครงการของเทศบาลตำบลท่าผา ว่าเป็นเทศบาลตำบล
ท่าผา ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แจ่มใช่หรือไม่ เพราะในเอกสารเป็นอำเภออมกอย
ประธาน

ตำบลท่าผา อยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม ขอให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขเอกสารด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา
ขอสนับสนุนโครงการนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เคยได้รับสนับสนุน
รถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เช่นกัน ถือว่าคุ้มค่าและเป็นประโยชน์มาก
ประธาน

ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ตามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำเสนอ
ผลการกลั่นกรองและจัดลำดับโครงการของคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน
พลังงานเชิงพื้นที่

ข้อเสนอต่อที่ประชุม

ขอเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด
เชียงใหม่ ให้ความเห็นชอบการจัดเรียงโครงการตามที่คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จัดทำ ในกรอบวงเงิน 25 ล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว ขอโปรดมอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ แจ้งหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบข้อเสนอโครงการจาก ก.บ.จ. เพื่อยื่นข้อเสนอ
โครงการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน โดยต้องยื่นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 เมษายน 2565 และแจ้งมติของ ก.บ.จ.
ไปยังสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายในวันที่ 20 เมษายน
2565
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มติที่ประชุม

เห็นชอบการจัดเรียงโครงการและการปรับลงวงเงินโครงการ ตามที่คณะทำงาน
บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จัดทำทั้ง 27 รายการ (ตามจำนวน
ใบสมัคร) ในกรอบวงเงิน 25 ล้านบาท โดยให้สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้ง
หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบข้อเสนอโครงการจาก ก.บ.จ. เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และแจ้งมติของ ก.บ.จ. ไปยังสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติสนับสนุนเงินโครงการขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวชนัญญา ใหญ่พงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายศเนติ จิรภาสอังกูร)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

