
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ครั้งที่ 3/๒๕61  

วันที่ 21 มีนาคม ๒๕61 เวลา 13.30 น.     
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

************************************ 
ผู้มาประชุม 

1. นายกฤษณ์ ธนาวณิช  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานการประชุม 
    หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

2. นายส าเริง ไชยเสน  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
3. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
4. นายสาคร รุ่งเรือง   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. นายชูชีพ พงษ์ไชย   หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นายธ ารง วงศ์ทวีสุขเจริญ  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง 
7. นายวิทยา สาระไชย  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน 
8. นายอนันต์ จิตจง   (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นางพนิดา วานิชรัตน์  (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  
10. นางสาวชวนพิศ เมืองวงค์  (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์  (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง 
12. นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดล าปาง 
13. นายสุวิทย์ นิยมมาก  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
14. นายวรานนท์ ทมิฬศักดิ  (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าพูน 
15. นายพิสิฐพงษ์ คุณยิ่งยศ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
16. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
17. ว่าที่ พ.ต. อนันต์ ชัยสา  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
18. นางสุพัตรา เหลืองอภิชน  (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  
19. นายสมพร วะเท   นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
20. นายชัยรัตน์ ทองใบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
21. นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
22. นางสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
23. นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก  (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
24. นายโชคชัย เวชกิจ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
25. มล.นิศามณี ผลธัญญา   ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
26. นายสวัสดิ์ ลาดปะละ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
27. นางทิพยวารี คีรีวรรณ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
28. นายวิโรจน์ เตชะวงศ์  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
29. นางอรพินธ์ อิก าเหนิด  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 

 
 
 

 
 

ผู้ไม่มา... 
 



 

  -๒- 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7. นายยงยุทธ ชอบท าดี  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายเทพินทร์ พงษ์วดี  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นายไพบูลย์ สุขมา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์   พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นางวรรณา ผุสดี    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 
3. นายปรีชา จานทอง   ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 2 ส านักงานชลประทานที่ 2 
4. นางศิริพร รือเรือง   ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
5. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย   ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 

     ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16  
6. นายวุฒิชัย รักษาสุข   ผู้อ านวยการโครงการชลประทานล าพูน โครงการชลประทานล าพูน 
7. นายธนโชค พงษ์ชวลิต   ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

     ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
8. นางสาวกมลลักษณ์ บุญซื่อ  ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  

     ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นายวารินทร์ ค าศรีใจ   รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงล าปางที่ 1 แขวงทางหลวงล าปางที่ 1 
10. นางประภาภรณ์ อนุกูล   รักษาการแทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11. นางสาวนันทวรรณ กันค า   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 
12. นายธนกร วงศ์พุฒิ    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน  
13. นางผ่องพรรณ อุปละกูล   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  

     ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
14. นางสาวโชติกา ไชยชนะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 
15. นายชัยพัฒน์ ธิตะจารี   เภสัชกรช านาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
16. นางอรทัย ทรงศรีสกุล   นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดล าปาง 
17. นายกฤษณพงษ์ จุมปารี   หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 
18. นายชัยวัฒน์ กระแสร์สินธ์   หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
19. นางจุฑารัตน์ โปร่งใจ   หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

     กลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายศรีโรจน์ วรรณวงศ์   ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาลเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

 
 

21. นายนพดล... 
 



 

  -๓- 
 

1. นายนพดล ปั้นรัตน์   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค จ.ล าพูน 
2. นายทวีศักดิ์ ขันธราช   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
3. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
4. นางสาวสุวลี ทองทัพ   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 
5. นายสงกรานต์ มูลวิตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายทายาท ถีระแก้ว   นักสื่อสารมวลชนช านาญการ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 
8. นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย   นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายธีรพล วุทธีรพล   นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
10. นายวัชรพล รอดรักษ์   นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี  
11. นายสมพงษ์ มอญแก้ว   วิศวกรโยธาช านาญการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
12. นายชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตา   นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
13. นางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

     ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง 
14. นางสาวสุชญา ทองจันทร์เทพ  ปลัดอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอดอยสะเก็ด 
15. นางดารารัตน์ แก้วโพธิ์   เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นางดวงแก้ว แสนงาย   หัวหน้าหมวดทางหลวงเชียงใหม่ แขวงทางหลวงล าปางที่ 2 
17. นายจตุพงษ์ เขื่อนเพชร   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
18. นางสาวสายฝน ฉันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

     ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายบัณฑูร พงศ์ศิริ   นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 
20. นายกฤษ สิริมหาสกุล   นักวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางสาวศิริวรรณ เขื่อนค า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นางอัญชลี ปริญญาขจร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

     ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
23. นายพิษณุ ผิวมณี    นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด 
24. นางสาวพูนศรี หลุยล ารอง   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด 
25. นางลักษณ์คะนึง ทองล้ า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
26. นางสาวสุภาพร ศรีวิชัย   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
27. นางอินทิรา ดุลยกาญจน์   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
28. นายธีรศักดิ์ ค าห้าง   หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าแม่นึง ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาล าปาง) 
29. นางสาวกนกวรรณ ปาลี   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
30. นายอภิรัฐกร อินทฤทธิ์      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดล าพูน 
31. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

      กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
32. นางสาวสุดา เตจ๊ะสา   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 

     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 
 
 

53.นางสาวพลอยไพลิน... 



 

  -๔- 
 

33. นางสาวพลอยไพลิน ค้าชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 

34. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

35. นางสาวกรชนก อาทรเกตุ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 

36. นางสาวนวภัสร์ กล่ ากองกูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

37. นางสาวกนกรัตน์ บุญลิขิต   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

38. นางสาวกฤติยา ยาวิชัย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เริ่มประชุมเวลา     13.3๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)                 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3/๒561 ซึ่งมีระเบียบ
วาระเพ่ือพิจารณาส าคัญ เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
การขอใช้เงินโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เพ่ือน าไปจ่ายคืนเงินชดเชยค่าปรับและการเสนอโครงการกรณีมีเงินเหลือจ่ายและ                
เงินจากการยกเลิกโครงการ 

ที่ประชุม รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท ารายงาน             
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/๒๕61 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม 
จ านวน 12 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 http://www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว                                                

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/๒๕61 เมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

ระเบียบ... 

 



 

  -๕- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง   เพื่อทราบ 

3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแนวทางการสร้าง                    
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   

โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่ งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                        
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 12 โครงการ 
งบประมาณ 4,210,795,800 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรผ่านส่วนราชการ จ านวน 
4,127,690,400 บาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจ า 815,320,050 บาท ร้อยละ 20.10 
และรายจ่ายลงทุน 3,241,351,370 บาท ร้อยละ 79.90 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 16 
มีนาคม 2561 ดังนี้     

1. มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 2,666,502,958.48 คิดเป็นร้อยละ 63.33 
(12 โครงการ 326 รายการ) โดยแยกเป็น 

1.1 รายจ่ายประจ า จ านวน 510,241,374.46 บาท ร้อยละ 62.58 
1.2 รายจ่ายลงทุน จ านวน 2,156,261,584.02 บาท ร้อยละ 66.52 

2. ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 926,620,385.74 คิดเป็นร้อยละ 22.00 (10 
โครงการ 40 รายการ) ประกอบด้วย 

2.1 เงินเหลือจ่าย 56,799,872.78 บาท ร้อยละ 6.10 (11 โครงการ 
213 รายการ) 

2.2 ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จ านวน 360,872,583 บาท ร้อยละ 
8.57 (6 โครงการ 60 รายการ) 

โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติ ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                       
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรม/รายการที่ยัง
ด าเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ าพุร้อนเพ่ือการท่องเที่ยว (Spa city 
and Onsen village) กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนในเขตอุทยานแห่งชาติ (ออบหลวง 
ดอยผ้าห่มปก ผาแดง ห้วยน้ าดัง) ส านักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นหน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก งบประมาณ 30,739,000 บาท โดยส่งมอบงานงวดที่ครบหมดแล้ว
เบิกจ่าย 10,678,500 บาท คงค้าง 20,060,500 บาท 

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

โครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ าพุร้อนเพ่ือการท่องเที่ยว (Spa city and 
Onsen village) กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนในเขตอุทยานแห่งชาติ (ออบหลวง 
ดอยผ้าห่มปก ผาแดง ห้วยน้ าดัง) อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

 
นางศิริพร… 
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นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ าพุร้อนโป่งกุ่มเพ่ือการท่องเที่ยว อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต าบลป่าเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
เบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวด งบประมาณ 19,767,000 บาท เบิกจ่าย 9,883,500 บาท       
คงค้าง 9,883,500 บาท 

 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เขตพ้ืนที่อนุรักษ์หน่วยงาน
ส านักงานบริหารพ้ืนที่ อนุ รักษ์ที่  16 เป็นหน่ วยงานเจ้ าภาพหลัก งบประมาณ 
14,512,600 บาท เบิกจ่าย 4,207,540 บาท คงค้าง 10,305,060 บาท 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว    
- กิจกรรมก่อสร้างสะพานแขวนข้ามช่องแคบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (คู่นาน) บ้านป่า

สักงาม หมู่ที่ 1 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
166 เมตร อ าเภอดอยสะเก็ดเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ งบประมาณ 24,500,000 บาท 
เบิกจ่าย 5,828,000 บาท คงค้าง 18,672,000 บาท     

- กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 
11 ตอน ไชยสถาน - เชียงใหม่ ระหว่าง กม. 561+000 - กม.562+651 LT แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่ที่ 2 เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ขณะนี้ผู้รับจ้างเริ่มด าเนินการก่อสร้าง
บางส่วน ปัจจุบัน ผลงาน 93.20% ก่อหนี้ผูกพัน 59,400,000 บาทคาดว่าจะแล้วเสร็จ
เดือนเมษายน 2561 และเบิกส่วนทีเหลือทั้งหมด งบประมาณ59,942,000 บาท 
เบิกจ่าย 18,080,591.85 บาท คงค้าง 41,861,408 บาท 

- กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ าและติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย
บริเวณแยกทางหลวงชนบท 107 -บ้านเมืองคอง ระยะทาง 10 กิโลเมตร แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พ้ืนที่กับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว (ปรับรูปแบบรายการ) งบประมาณ 42,200,000 บาท เบิกจ่าย
6,630,000 บาท คงค้าง 35,570,000 บาท 

- กิจกรรมการส่งเสริมชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนเชียงใหม่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก  งบประมาณ 5,502,000 บาท เบิกจ่าย  
841,397 บาท คงค้าง 4,660,603 บาท 

- กิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1              
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่                 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก งบประมาณ 20,980,000 บาท เบิกจ่าย 1,455,000 บาท 
คงค้าง 19,525,000 บาท 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนากิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ 
ตรวจรับรองมาตรฐาน / พัฒนาบรรจุภัณฑ์ / สร้างแบรนด์สินค้า ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก งบประมาณ 8,127,000 บาท เบิกจ่าย 
44,301 บาท คงค้าง 8,082,699 บาท 

 
 
 

โครงการ... 
 



 

  -๗- 
 

โครงการส่ ง เสริมอนุ รักษ์  ฟ้ืน ฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                      
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเชิงนิเวศน์ (Eco-village)  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก
งบประมาณ 12,335,000 บาท เบิกจ่าย 4,281,845 บาท คงค้าง 8,053,155 บาท 

โครงการพัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่               
สีเขียว 9 ไร่ บนถนนเจริญประเทศ " Hug เมือง ฮักสวน (เจริญประเทศ)" ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก งบประมาณ 13,612,000 บาท 
เบิกจ่าย 939,000 บาท คงค้าง 12,673,000 บาท 

โครงการ Smart City เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อัจฉริยะ (Smart CCTV) ต ารวจภูธรภาค 5 เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เบิกไปแล้ว              
1 งวด งวดสุดท้าย 28 เมษายน พ.ศ.2561 งบประมาณ 304,437,300 บาท                  
เบิกจ่าย 45,405,000  คงค้าง 259,032,300 บาท 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560                           
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกิจกรรม/รายการ              
ที่ยังด าเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว กิจกรรม              
การปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ สายทางอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่ออ าเภอ                              
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดินหมายเลข 1265) แขวงทางหลวง                    
แม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก งบประมาณ 138.6 ล้านบาท เบิกจ่าย 
82,003,268.94 บาท คงค้าง 81,398,704.06 บาทซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง                       
การก่อสร้างขยายคันทางข้างหน้า  2.5 เมตร ด้วยการก่อสร้างชั้นรองพ้ืนทางลูกรังหนา 
20 ซม. และก่อสร้างพ้ืนทางถ่ายวัสดุแบบ Cement Modified Crushed Rock Base 
หนา 20 ซม. ในด้านของถนนยังคงใช้การเสริมวัสดุหินคลุกและท าการขุด-กัดผสมวัสดุ              
กับปูนซีเมนต์ด้วยวิธี Pavement in Place Recycling แล้วลาดยาง Prime Coat (EAP.) 
และปูทางวัสดุผิวทางด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต  5 ซม. ตั้งแต่ กม. 39+150 – กม. 
43+150 จ านวน 1 ช่วงระยะทาง 4 กม.  

นายธนกร วงศ์พุฒิ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว กิจกรรมการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ สายทางอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่ออ าเภอ                              
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนแผ่นดินหมายเลข 1265) สิ้นเดือนเมษายนนี้
เบิกจ่ายงานงวดที่ 4 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เบิกจ่ายงวดงานสุดท้าย
งวดที่ 5 ช่วงเดือนพฤษภคม 2561  

 

 

นางศิริพร... 

 



 

  -๘- 
 
นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560                       
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในส่วนของจังหวัดล าปาง กิจกรรม/รายการที่ยัง
ด าเนินการอยู่ ได้แก่ 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
 - กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวง
หมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 แขวงทาง
หลวงล าปาง 2 เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก งบประมาณ 147,419,388 บาท เบิกจ่าย 
57,985,958.90 บาท คงค้าง 91,827,775.23 บาท ผลงาน 55.887% ซึ่งล่าช้า
กว่าแผน 1 เดือน เนื่องจากติดต้นไม้ข้างถนน  
 - กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวง
หมายเลข 1335 ตอน ห้วยเดื่อ - หัวทุ่ง - แจ้ห่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.41+208
แขวงทางหลวงล าปาง 2 เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก งบประมาณ 147,425,359 บาท 
เบิกจ่าย 22,113,803.85 บาท คงค้าง 110,707,681.30 บาท ซึ่งผลการด าเนินงาน 
52.28% เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% โดยจะเบิกเป็นงวดๆ คาดว่าจะเบิกอีกประมาณเดือน
มีนาคม 2561 ล่าสุดตรวจรับงานไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561  

โ ค ร งกา ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั กยภา พประช ารั ฐปลอดภั ย พิบั ติ ส า ธ า รณภั ย                
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก           
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 (ล าปาง)  เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก                  
งบประมาณ 12,800,000 บาท เบิกจ่ าย  1 ,920,000.00 บาท คงค้าง 
10,880,000 บาท ลงนามเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเบิกจ่ายล่างหน้าไป                
15 % คาดว่าจะเบิกอีก 2 งวด วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งล่าช้ากว่าแผน ปัจจุบัน
การติดตั้งเครื่องได้ 100 กว่าจุด จาก 200 จุด  

นางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลค า  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง 

โ ค ร งกา ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั กยภาพประช ารั ฐปลอดภั ย พิบั ติ ส า ธ า รณภั ย                
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก           
ผู้รับจ้างขอขยายเวลา 60 วัน ส่งงานการติดตั้งเครื่อง 100 จุดภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้                  
และติดตั้งเครื่อง 287 จุด ส่งงานวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พร้อมการเบิกจ่าย 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                     
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในส่วนของจังหวัดล าพูนมี กิจกรรม/รายการที่ยัง
ด าเนินการอยู่ ได้แก่ 

 

 

โครงการเกษตร... 

 

 



 

  -๙- 
 

โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา 
- กิจกรรมแหล่งน้ าและการจัดการเพ่ือน าไปสู่ "พ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหาร

ภาคเหนือ" กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้ าแม่กวง และลุ่มน้ าแม่ทา (พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่                 
และพ้ืนที่จังหวัดล าพูน)  

- กิจกรรมปรับปรุงฝายบ้านยู้ ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน ส านักชลประทาน
ที ่1 โครงการชลประทานล าพูน เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก งบประมาณ 44,736,000 บาท 
เบิกจ่าย 17,466,171.58 บาท คงค้าง 27,269,828.42 บาท ซึ่งผลการด าเนินการ
เป็นดังนี้  

1. ล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2560 มีฝนตกหนัก
และต่อเนื่องในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าแม่กวง ท าให้ปริมาณน้ าในล าน้ าแม่กวงมีปริมาณมาก                
และระดับน้ าขึ้นสูง ส่งผลให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก ดังนั้น โครงการชลประทานล าพูน
จึงปรับระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาจากวันที่  31 มีนาคม 2561 เป็นวันที่  30 
กันยายน 2561 (งานโครงสร้างต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพ่ือมิให้
พบปัญหาน้ าหลากในช่วงฤดูฝน) 

 2. การก่อสร้างฝายและประตูระบายน้ าในพ้ืนที่ฐานรากแบ่งออกเป็น 2 ส่วน                 
โดยส่ วนที่  1 คาดว่ าจะแล้ ว เสร็ จภายในวันที่  31 มกราคม 2561 และส่ วน                              
ที ่2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

 3. เมื่อโครงการชลประทานล าพูนด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าจะ
ด าเนินถ่ายโอนให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ความสนใจ                   
2 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลต าบลเวียงยอง จังหวัดล าพูน และเทศบาลเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน นอกจากการถ่ายโอนการบริหารให้แก่หน่วยรับโอนจัดการแล้ว โครงการ
ชลประทานล าพูน ก าหนดจะถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ าและคู่มือ                
การบริหารจัดการ เพ่ือให้การบริหารจัดการโครงการภายหลังรับโอนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

นายวุฒิชัย รักษาสุข โครงการชลประทานล าพูน 

กิจกรรมปรับปรุงฝายบ้านยู้  ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน งบประมาณ 
43.5 ล้าน ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และจะคืนเงินบางส่วน 

นายนพดล ปั้นรัตน์ การประปาส่วนภูมิภาค จ.ล าพูน 

โครงการพัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง กิจกรรมการก่อสร้างระบบ
ประปาเพ่ือคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ โรงกรองน้ าริมปิง ถึงหน่วยบริการป่าซาง                      
ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดล าพูน                       
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพโครงการ งบประมาณ 13,500,000 บาท เบิกจ่าย 2,025,000 บาท 
คงค้าง 11,475,000 บาท ซึ่งมผีลการด าเนินงานมีดังนี ้ 

 

 

 

1.การด าเนิน... 

 



 

  -๑๐- 
 

1. การด าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากประชาชนหมู่บ้านจักรค า  
ภิมุข คัดค้านไม่ให้วางท่อผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ท าให้ไม่สามารถวางท่อได้  โดยนายวิงวร               
เทพธง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันต้นธงเขต 2 เป็นตัวแทนชาวบ้าน เข้ายื่นหนังสือ
คัดค้านการวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาคต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน                
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 และได้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ณ หมู่บ้านจักรค า                 
ภิมุข เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ชาวบ้านยืนยันมิให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อ
ผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน จึงเปลี่ยนแนวการวางท่อ
ประปาไปยังถนนเลี่ยงเมือง สาย ค 3 ที่ กม.6+200 ถึง กม. 10+650 ด้านขวา 
ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูนได้จัดท าแบบงานวางท่อและขออนุญาตวางท่อ
กับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน 

2. แขวงทางหลวงล าพูน ขอให้ประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน แก้ไขแบบงาน
วางท่อเกาะสะพานข้ามแม่น้ ากวง  โดยให้แก้ ไข เป็นวางท่อบนโครง เหล็กดัด                                 
เกาะกับโครงสร้างตอม่อสะพาน 

3. จากปัญหาที่เกิดขึ้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน ด าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาโดยมีประเด็นที่น่าสนใจ 3 ประเด็น คือ 3.1 การยกเลิกการก่อสร้าง
ตามแบบเลขที่ 460111 แผ่นที่ 1/14 - แผ่นที่ 14/14 จ านวน 14 แผ่น และให้
ก่อสร้างตามแบบแก้ไขเลขท่ี 460202 แผนที่ 1/10 - แผ่นที่ 10/10 จ านวน 10 แผ่น
แทน 3.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อ 3.1 เป็นผลให้มีค่างานเพ่ิมขึ้น คิดเป็นจ านวน
เงิน 738,105.46 บาท ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ผู้รับจ้างตกลงด าเนินการให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 3.3 ผู้ว่าจ้างตกลงและผู้รับจ้างยอมรับการขยายเวลาการก่อสร้างตาม
สัญญา นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งเป็นหนังสือแจ้งให้เข้า
ท างานและขยายเวลาออกไปอีก 120 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว 

4. ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน ด าเนินการขออนุญาต                 
และจัดท าแบบแก้ไขและประมาณราคางานเพ่ิม-ลด เพ่ือเสนอต่อส านักงานโยธาธิการ         
และผังเมืองจังหวัดล าพูน และแขวงทางหลวงล าพูน คาดว่าน่าจะเริ่มด าเนินโครงการ
ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2561 (การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองฯมีก าหนดแล้วเสร็จ             
ต้นเดือนพฤษภาคม 2561 ท าให้การวางแนวท่อประปา ยังไม่อาจกระท าได้) การเร่งรัด             
การด าเนินการในส่วนนี้ คณะอนุกรรมการติดตามฯ ได้เสนอแนะให้ส านักงานจังหวัด
ล าพูนเป็นหน่วยงานกลางในการประสานเร่งรัดให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ล าพูนและแขวงทางหลวงล าพูน อนุญาตให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาล าพูน สามารถ
เข้าด าเนินการในพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการท างานของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ล าพูน เพื่อมิให้งานเกิดความล่าช้ากว่าเป้าหมายมาก ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะด าเนินการ
เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2561 

  

 

 

 

 นายวุฒิชัย... 
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นายวุฒิชัย รักษาสุข โครงการชลประทานล าพูน 

โครงการพัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง กิจกรรมแหล่งน้ าและ                 
การจัดการเพ่ือน าไปสู่ "พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ ระบบส่งน้ าฝายดอยแช่ 
งบประมาณ 45,000,000 บาท เบิกจ่าย 23,793,454 บาท คงค้าง 21,206,546 บาท 
ปรับปรุงแบบงบประมาณอยู่ที่  3 .2 ล้านบาท ผลงานมีความก้าวหน้า  90 %                
รอการเบิกจ่ายวัสดุหลักสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2561  

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ                  
ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรผ่านกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 83,105,400 บาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจ า 
31,245,400 บาท ร้อยละ 37.60 และรายจ่ายลงทุน 51,860,000 บาท ร้อยละ 
62.40 มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ดังนี้  

1. มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 14,923,882.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.24 (2 
โครงการ 2 รายการ) คือ   

- โครงการพัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง กิจกรรมการพัฒนาองค์
ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะ และการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
19,815,500 บาท (มีทั้งหมด 5 งวด เบิกไปแล้ว 3 งวด เป็นจ านวน 10,890,000 
บาท ร้อยละ 54.96) 

- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน กิจกรรม“ป่าดูแลคน คนดูแลป่า”Maehongson Smart Growth 
Environment and Economic รายการป่าแม่ปายฝั่ งซ้าย  โดยส านักงานส่งเสริม                 
การปกครองท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน งบประมาณ 5,378,510 บาท (มีทั้งหมด 4 งวดงาน             
งวดงานละ 1,344,627.50 บาท เบิกไปแล้ว 3 งวด เป็นจ านวน 4,033,822.50 บาท) 

2. คงค้างเบิกจ่าย จ านวน 10,270,127.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.76                       
(2 โครงการ 2 รายการ) คือ  

- โครงการพัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง กิจกรรมการพัฒนาองค์
ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะ และการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (คงค้างเบิกจ่าย 
8,925,500 บาท ร้อยละ 45.04) 

- โครงการส่ ง เสริมอนุ รั กษ์ ฟ้ืน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม             
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กิจกรรม“ป่าดูแลคน คนดูแลป่า”Maehongson Smart 
Growth Environment and Economic รายการป่าแม่ปายฝั่ งซ้าย  โดยส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน งบประมาณ 5,378,510 บาท (มีทั้งหมด                 
4 งวดงานๆ 1,344,627.50 บาท คงค้างเบิก 1 งวด เป็นจ านวน 1,344,627.50 บาท) 

 

3.ยกเลิก... 
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3. ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จ านวน 57,911,390 บาท (2 โครงการ 10 
รายการ) คือ                        

- โครงการส่ง เสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม              
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จ านวน 7 รายการ โดยส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน งบประมาณ 50,481,490 บาท 

- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ล้านนา (Lanna 
MICE-Driven Economy 4.0) จ านวน 3 รายการ โดยส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 7,429,900 บาท ส าหรับโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 10 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 424,048,200 บาท โดยแยกได้ ดังนี้ 

(1) มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 จ านวน 7,936,720.67 
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.87 (โดยแยกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 6,156,229.76 บาท 
และรายจ่ายอื่น จ านวน 1,780,490.91 บาท)  

 (2) อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 416,111,479.33 บาท คิดเป็น               
ร้อยละ 98.13 ประกอบด้วย ดังนี้ 

(2.1) ยกเลิ กกิจกรรม/โครงการ  จ านวน 20,647,550 บาท                   
คิดเป็นร้อยละ 4.96 (รายจ่ายลงทุน จ านวน 10,070,000 บาท และรายจ่าย ประจ า 
จ านวน 10,577,550 บาท) ได้มีการน าโครงการมาทดแทน จ านวน 2 โครงการ รวม
งบประมาณ 16,290,650 บาท คือ 1) โครงการสร้างสรรค์หัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ตอนบน 1 สู่ไทยแลนด์ 4.0 (Northern Creative Craft To Thailand 4.0) (โครงการ 
Y2) งบประมาณ 7,490,650 บาท (งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินการ คือ ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงานหลัก) และ 2) โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบ
ทางรถไฟเชียงใหม่- ล าพูน (Local road) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการคมนาคมขนส่งของ      
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (โครงการใหม่) งบประมาณ จ านวน 8,800,000 บาท 
(รายจ่ายลงทุน) หน่วยด าเนินการ คือส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่         
ในส่วนงบประมาณที่เหลือ อยู่ระหว่างการพิจารณากิจกรรม/โครงการมาทดแทน 

(2.2) ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 71,927,587.20 บาท คิดเป็น                    
ร้อยละ 17.29 (โดยแยกเป็นรายจ่ายลงทุน  จ านวน 69,932,587.20 บาท                      
และรายจ่ายประจ า จ านวน 1,995,000 บาท)  

( 2 . 3 )  เ งิ น เ ห ลื อ จ่ า ย จ า ก ก า ร ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น  ( PO) จ า น ว น 
28,067,412.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 (รายจ่ายลงทุน) (จากโครงการพัฒนา               
และปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว/แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน) ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีการพิจารณากิจกรรม/โครงการมาด าเนินการ 

(2.4) อยู่ระหว่างด าเนินการ (อ่ืนๆ) จ านวน 295,468,929.33 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 71.01 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

3.2 สรุปผล... 
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 3.2 สรุปผลการพิจารณาการกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ)              
ไดป้ระชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี 
(หลั ง ใหม่ )  อาคารส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท า เนียบรัฐบาล  กรุ ง เทพฯ                          
และได้พิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ พ.ศ. 2560 – 2564 
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและ                 
กลุ่มจังหวัดในภาพรวม มีการน าเสนอข้อมูลประกอบการพัฒนา การวิ เคราะห์                      
และการก าหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัดที่สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหาของ
พ้ืนที่ รวมทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติทิศทางการพัฒนาภาค และแผนระดับท้องถิ่น
รวมทั้งการก าหนดแนวทางพัฒนาและแผนงานโครงการที่สอดคล้องกันและน าไปสู่                    
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา  เป้าหมาย ตัวขี้วัด                       
และวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็นการพัฒนา และมีความเห็น ดังนี้ 

(1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
(1 .1 )  ข้อมูล พ้ืนฐานเชิ ง เปรียบเทียบที่ สะท้อนให้ เห็นศักยภาพ                              

ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ มีความเห็นว่า ส่วนใหญ่มีการน าเสนอข้อมูลการพัฒนา
ไว้ครอบคลุมในประเด็น ที่ส าคัญของพ้ืนที่  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคง  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบเพ่ือแสดงถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหรือศักยภาพของพ้ืนที่พร้อมเหตุผลสนับสนุน แต่บางส่วน
น าเสนอเฉพาะข้อมูลตาราง แต่ไม่มีการอธิบาย วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบให้เห็น                 
การเปลี่ยนแปลงศักยภาพหรือปัญหา รวมทั้งน าเสนอข้อมูลเพียงปีเดียว 

(1.2) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่  ฝ่ายเลขานุการฯ                        
มีความเห็นว่า การน าเสนอกระบวนการท างานเพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการของ
พ้ืนที่ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และรวบรวมในระดับอ าเภอ โดยระบุ
กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ แต่บางจังหวัดไม่มีการจัดล าดับความส าคัญ 

(1.3) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมา ฝ่ายเลขานุการฯ               
มีความเห็นว่าส่วนใหญ่มีการน าเสนอผลการด าเนินงานในระยะที่ผ่านมา ตลอดจนผล               
การด าเนินโครงการส าคัญในแต่ละประเด็นการพัฒนา หรือน าเสนอผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแต่ไม่ได้เปรียบเทียบการบรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จและ
อธิบายเหตุผลประกอบที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 

(2) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
(1.1) บทวิเคราะห์ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้  SWOT เป็นเครื่องมือ                     

ในการวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และปัญหาที่ส าคัญของพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่สอดคล้อง               
กับการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและปัญหาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่บางส่วน                     
การวิเคราะห์ SWOT ไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญหรือไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

 
 
 

(1.2) เป้าหมาย… 
 



 

  -๑๔- 
 

(1.2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่วนใหญ่มีการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่แสดงถึงจุดเน้นที่ต้องการจะบรรลุในระยะ 5 ปี และสอดคล้อง              
กับศักยภาพและโอกาสของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แต่มีบางจังหวัดก าหนดไว้กว้างและ
เป็นนามธรรม หรือไม่แสดงถึงสิ่งที่จะบรรลุให้เห็นชัดเจน 

(1.3) ตัวชี้วัดเป้าหมายความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถ
วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ แต่บางจังหวัดมีตัวชี้วัดมากเกินไป หรือไม่ได้ก าหนดไว้ 

(1 .4) ประเด็นการพัฒนาที่ตอบสนองเป้ าหมายรวมของจังหวัด                      
และกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่ก าหนดประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา                
และตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และปัญหา                       
ความต้องการของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และทิศทางการพัฒนาภาค 

1) วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แต่บางจังหวัด
ไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ หรือระบุเป็นแนวทางการด าเนินงาน ซึ่งไม่แสดงถึงเป้าหมาย
อย่างชัดเจน 

2) ตัวชี้วัด เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และสามารถวัดผลส าเร็จได้      
แต่บางจังหวัดไม่ได้ระบุค่าฐาน หรือค่า benchmark จึงไม่สามารถประเมินความก้าวหน้า
หรือความเป็นไปได้ในแต่ละปี และมีหลายตัวชี้วัดที่เป็นการวัดผลลัพธ์เชิงกระบวนการ 

3) แนวทางการพัฒนา ส่วนใหญ่ก าหนดแนวทางการพัฒนา                    
ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และสามารถแสดงวิธีการ
ด าเนินงานที่น าไปสู่การก าหนดแผนงาน โครงการ และขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา                
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด แต่บางจังหวัดไม่ก าหนดแนวทางการพัฒนา หรือก าหนด                    
ไว้กว้างเกินไป 

4) แผนงานโครงการ ทุกจังหวัดมีแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนา และสามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จได้                
แต่บางจังหวัดเป็นการรวมกิจกรรมย่อยที่ไม่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 

โดยสรุปข้อเสนอแนะจากการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด              
ในภาคเหนือ ฝ่ายเลขานุการฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด                     
และ กลุ่มจังหวัดในระยะต่อไป ได้แก่ การน าเสนอข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ                  
ให้เห็นศักยภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ควรน าเสนอข้อมูล 3 ปี                  
ขึ้นไป เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด                   
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น การสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาในระยะที่ผ่านมา                   
ควร เปรี ยบ เทียบกับ เป้ าหมายปร ะเด็ นการ พัฒนา เ พ่ือประ เมินความส า เ ร็ จ                              
ของแผน และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความส าเร็จอุปสรรคในการด าเนินงาน การวิเคราะห์ 
SWOT ควรกระชับและมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ การก าหนดประเด็นการพัฒนา                             
ต้องมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของพ้ืนที่การก าหนดตัวชี้วัด 

 

 

ควรก าหนด... 

 



 

  -๑๕- 
 

ควรก าหนดค่าฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาที่เหมาะสมเพ่ือให้แสดงถึงความก้าวหน้า
และความเป็นไปได้ในแต่ละปี รวมทั้งการก าหนดแผนงานและโครงการแบบย่อ (Project 
Idea) ควรเชื่อมโยงการพัฒนาในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่ง อ.ก.บ.ภ.
ภาคเหนือได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ พ.ศ.2560-
2564 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

นอกจากนี้ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือได้ให้ความเห็น แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ                       
4 กลุ่มจังหวัด โดยมีโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน              
จ านวน 58 โครงการ งบประมาณรวม 1,751.3169 ล้านบาท โครงการและ
งบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จ านวน 38 โครงการ งบประมาณรวม 
887.5190 ล้านบาทจังหวัด 17 จังหวัด มีโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน จ านวน323 โครงการ งบประมาณรวม 4,175.1390 ล้านบาท 
โครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จ านวน 216 โครงการ 
งบประมาณรวม 4,762.6544 ล้านบาท ส าหรับผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ         
ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เสนอขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน
884 ,200 ,000 บาท อ.ก .บ .ภ .ภาคเหนือ เห็นควรสนับสนุน ในกรอบวงเงิน 
403,950,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.69 เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน 
79,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.98 ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ 400,850,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 45.33 จ าแนกตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เสนอขอ
งบประมาณ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 165,029,100 บาท เป็นโครงการที่เห็นควร
สนับสนุนภายในกรอบวงเงิน (Y1) จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 165,029,100 บาท 

2. ประเด็นการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
เสนอของบประมาณ จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 431 ,536,680 บาท                      
เป็นโครงการที่เห็นควรสนับสนุนภายในเป็นภายในกรอบวงเงิน (Y1) งบประมาณ 
89,286,680 บาท เป็นโครงการเห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) จ านวน                    
1 โครงการ งบประมาณ 79,400,000 บาท และเป็นโครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน
งบประมาณ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 262,850,000 บาท 

3. ประเด็นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง เสนอของบประมาณ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 104,524,420 บาท 
เป็นโครงการที่เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน (Y1) จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  
104,524,420 บาท  

4. ประเด็นการพัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เสนอของบประมาณ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 178,109,800 บาท 
เป็นโครงการที่เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน (Y1) จ านวน 3 โครงการงบประมาณ
40,109,800 บาท 

 
 

ส่วนโครงการ... 



 

  -๑๖- 
 

ส่วนโครงการที่ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณจ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 
400,850,000 บาท มีเหตุผลเนื่องจาก 

1. โครงการเป็นการรวมกิจกรรมของแต่ละจังหวัด และกิจกรรมไม่มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 

2. พ้ืนที่ด าเนินงาน ผลลัพธ์ และกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ในแต่ละกิจกรรม             
มีเพียงจังหวัดเดียว ไม่ควรเป็น งบของกลุ่มจังหวัด  

3. กิจกรรมไม่ระบุพ้ืนที่ด าเนินการให้ชัดเจน  
4. โครงการจัดหาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เป็นการรวมกิจกรรม               

ที่เก่ียวข้องกับแหล่งน้ าของแต่ละจังหวัด และกิจกรรมไม่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
5. โครงการที่กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงทางหลวง เป็นการรวมกิจกรรม    

ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง แต่ละกิจกรรมไม่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน              
รวมทั้ ง ไม่สอดคล้องกับชื่ อ โครงการ ไม่มีการสรุปในแบบฟอร์มของโครงการ                        
เช่น ความส าคัญ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯลฯ และโครงการ                   
เป็นลักษณะการรวมกิจกรรมของจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ                   
เป็นจังหวัดเดียว จึงไม่ใช่ภารกิจของกลุ่มจังหวัด 

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด ดังนี้ 
วันที่  26 มกราคม – 5 เมษายน 2561 ส านักงบประมาณพิจารณา                    

และจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอ             
ต่อคณะรัฐมนตรี  

วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 77 วรรคสอง  

วันที่ 11 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเรื่อง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

วันที่ 8 พฤษภาคม61 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

วันที่  28 พฤษภาคม61 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ เพ่ือน าเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ 

วันที่ 7 มถิุนายน 2561 ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 1 

วันที่  30 สิงหาคม 2561 ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 2 – 3  

วันที่ 7 กันยายน 2561 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพ่ือประกาศ
บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

 
 

ดังนั้น... 
 



 

  -๑๗- 
 

ดังนั้น กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงขอก าหนด
ปฏิทินส าหรับแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้  

เดือนเมษายน 2561 หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ได้รับ
การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงิน (Y1) และเกินกรอบวงเงิน (Y2)  
จัดเตรียมเอกสารแสดงความพร้อมโครงการ  

เดือนพฤษภาคม 2561 หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ได้รับการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงิน (Y1) และเกินกรอบวงเงิน (Y2)  
จัดเตรียมเอกสารแสดงความพร้อมโครงการ ส่งให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  

เดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1 จัดท าเอกสารข้อมูลส าหรับชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะอนุกรรมาธิการ 

เดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประชุม                     
ซักซ้อมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                              
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะอนุกรรมาธิการ 

เดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและคณะอนุกรรมาธิการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 4.1 แนวทางการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี                      
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้ก าหนดกรอบการท างาน
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2561 -2564 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

เดือนมิถุนายน 2561 อ.ก.บ.ภ.วิชาการ พิจารณาหลักเกณฑ์แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2561 – 2564 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การจัดท าและบริหารงบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด แนวทางติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาค 
 
 
 

เดือนกรกฏคม... 
 



 

  -๑๘- 
 

เดือนกรกฎาคม 2561 ประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 4/2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติ  หลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาจั งหวัดและกลุ่มจั งหวัด (ฉบับปรับปรุง )                  
พ.ศ. 2561 – 2564 หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แนวทางติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาค 

ดังนั้นจึงคาดว่า ก.บ.ภ. จะก าหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (ฉบับปรับปรุง)  พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเดือนสิงหาคม 2561  

สืบเนื่องจากผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ ที่ไม่เห็นควร
สนับสนุนงบประมาณ 400,850,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.33 ของงบประมาณ                  
ที่เสนอขอ ดังนั้นกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงขอเสนอ
แนวทางการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยน าหลักเกณฑ์ลักษณะโครงการ                         
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  (ก.บ.ภ.)                   
ก าหนดน าสรุปความเห็นการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาประกอบการพิจารณาโครงการ                 
ทั้งนี้ ขอเสนอโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดท าโครงการ
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดท า
โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และเพ่ือให้
การเขียนโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง -                
กลางทาง-ปลายทาง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                 
มีโครงการส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็น
โครงการที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม            
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 โดยจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 
สถานที่จัดประชุมโรงแรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของกลุ่มจังหวัด
 ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

4.2 การขอใช้... 

 

 



 

  -๑๙- 
 

4.2 การขอใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อน าไปจ่ายคืนเงินชดเชยค่าปรับ 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนา                    
เมืองล้านนาน่ามอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 3,641,500  บาท                          
โดยได้จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานเขลางค์นครหน้าซุ้มประตูเมือง                 
ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางเทพเนรมิต
ก่อสร้าง วงเงินตามสัญญา 2,635,600 บาท ซึ่งมีเงินค่าปรับจ านวน 152,864.80 
และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางเทพเนรมิตก่อสร้าง ขอใช้สิทธิงดหรือขอคืนค่าปรับตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ
กรมบัญชีกลางที ่กค 0412.5/34614 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560ได้อนุมัติให้ถอนคืน
ค่าปรับจ านวนเงินดังกล่าว โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2560 งบรายจ่ายอ่ืนของกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1                       
หากด าเนินการเบิกจ่ายไม่ทันให้เบิกจ่ายจากเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบรายจ่ายอ่ืน 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือจ่ายคืนให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางเทพ
เนรมิตก่อสร้าง  

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ที่ กค 0412.5/34614                
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ล าปางเทพเนรมิตก่อสร้าง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะขอใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                  
จ่ายคืนให้แก ่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางเทพเนรมิตก่อสร้าง เป็นจ านวนเงิน 152,864.80 บาท
หากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ให้ความเห็นชอบ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะเสนอคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริหารงานภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ.) เพ่ือทราบและจะด าเนินการสร้างรหัส
งบประมาณใหม่ในการเบิกถอนเงินคืนให้จังหวัดล าปางตามล าดับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายคืนให้แก่          
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล าปางเทพเนรมิตก่อสร้าง จ านวน 152,864.80 บาท 

 

 

 

 

 

4.3 การเสนอ... 

 

 

 



 

  -๒๐- 
 

4.3 การเสนอโครงการกรณีมีเงินเหลือจ่าย 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการใช้เงินเหลือจ่าย 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 25 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม พ.ศ.2555 ข้อ 5 โดยสรุปกรณี ส่วนราชการสามารถน าเงินเหลือจ่ายจาก              
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ หรือ จากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ได้ (ยกเว้น
การน าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว)  ในกรณีที่มีหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระ              
ให้โอนไปช าระเป็นล าดับแรกก่อนตามล าดับ ทั้งนี้ กรณีการน าไปใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงิน ต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท และต่ ากว่า 10 ล้านบาท
ตามล าดับ 

2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพ้ืนที่ 
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้ก าหนดกรอบระยะ เวลา                
ในการส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2560 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เสนอได้ คือ ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2560) และภายในไตรมาสที่ 2                   
(31 มีนาคม 2561) โดยให้จัดส่งรายละเอียดค าขอโอนเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสาร                      
ที่เกี่ยวข้องมายังทีมบูรณาการกลางภายในวันที่ก าหนด โดยยึดตราไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตราเป็นหลัก ถ้าเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวห้ามโอนเปลี่ยนแปลง 

3. แนวทางการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือ
จ่าย ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดส่งข้อมูลรายละเอียดการใช้งบประมาณที่เหลือจ่าย                    
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และรอบ
ที่ 2 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 และรอบที่ 3 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ                
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 
จ านวน 22 ,424 ,312.80 บาท ซึ่ ง เป็นเงิน เหลือจ่ายจากโครงการงบลงทุน                         
โดยมีส่วนราชการขอใช้เงินเหลือจ่าย ดังนี้         

 

 

 

  จังหวัดเชียงใหม่... 

 

 



 

  -๒๑- 
 

จังหวัดเชียงใหม่ 
(1) โครงการอ านวยความปลอดภัยของผู้ใช้ทางหลวง งบประมาณ 7,000,000 

บาท แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
(2) โครงการบูรณะทรัพย์สินในเขตทางหลวงเพ่ืออ านวยความปลอดภัย                

ของผู้ใช้ทางหลวง งบประมาณ 5,000,000 บาท แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1                   
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

(3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพย์สินในเขตทางหลวงเพ่ืออ านวยความ
ปลอดภัยผู้ใช้ทางหลวง งบประมาณ 3,000,000 บาท แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1              
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โครงการ เ พ่ิมประสิทธิภาพจุด เ สี่ ย งและความปลอดภัยแก่ประชาชน                  

ผู้ ใช้ทางหลวง  งบประมาณ 27,999,800 บาท แขวงทางหลวงแม่ ฮ่องสอน                          
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

จังหวัดล าปาง 
(1) โครงการอ านวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 (ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร ระหว่าง กม. 
12+500 - 28+507 (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ 15,000,000 บาท แขวงทางหลวง
ล าปางที่ 1 เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

(2) โครงการอ านวยความปลอดภัยของผู้ใช้ทางหลวง งบประมาณ4,963,000 
บาท แขวงทางหลวงล าปางที่ 1 เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

จังหวัดล าพูน 
(1) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ช่วงต าบล                        

ศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง
เพ่ือการท่องเที่ยว ก่อสร้างทางคู่ขนานบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดล าพูน                      
และก่อสร้างจุดกลับรถ จ านวน 2 จุด เพ่ือสร้างความปลอดภัยและลดความแออัด                   
ของการจราจร งบประมาณ 10,000,000 บาท แขวงทางหลวงจังหวัดล าพูนเป็น
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

(2) กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่จ าหน่ายสินค้า OTOP Lanna Valley ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุนของกลุ่ม
จังหวัด (Lanna Expo) 

- กิจกรรมปรับปรุงอาคาร/โกดังจ าหน่ายสินค้า กิจกรรมที่จะด าเนินการ (ปรับปรุง
ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า และห้องน้ า) งบประมาณ 800,000 บาท ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดล าพูนเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปางมีความต้องการขอใช้เงินเหลือจ่ายส าหรับด าเนินโครงการอ านวย
ความปลอดภัยทางหลวง เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ทางหลวงหมายเลข 
106 ตอน ดอนไชย – หญ้าไทร เชื่อมโยงจังหวัดล าปาง – จังหวัดล าพูน) วงเงิน 
6,185,724 บาท   

 

นายวารินทร์… 
 



 

  -๒๒- 
 
นายวารินทร์ ค าศรีใจ แขวงทางหลวงล าปางท่ี 1 

ปัจจุบันอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ราวกันอันตรายมีความช ารุดเสียหายท าให้
ความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุลดลง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องติดตั้งราวกัน
อันตราย แขวงทางหลวงล าปางที่ 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 เพ่ืออ านวย                   
ความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น 

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความต้องการขอใช้เงินเหลือจ่ายส าหรับด าเนินโครงการ               
เ พ่ิมประสิทธิภาพจุด เสี่ ยงและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ ใช้ เส้นทางหลวง                      
วงเงิน 6,185,724 บาท 

นายธนกร วงศ์พุฒิ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 

ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบมีหลายจุดเป็นพ้ืนที่ที่ เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ                
เป็นทางโค้ง คดเคี้ยว และลาดชัน ท าให้การขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมและเพ่ิมเติมอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย  

นายส าเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 

  จังหวัดล าพูนมีความต้องการขอใช้เงินเหลือจ่ายส าหรับด าเนินโครงการพัฒนา         
และปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอนขุนตาล – 
อุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน วงเงิน 9,900,000 บาท เพ่ือรองรับปริมาณ         
การจราจรที่เพิ่มขึ้น ปรับปรุงทางหลวงให้สามารถอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย                
ให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง โดยการก่อสร้างทางคู่ขนานบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดล าพูน
และก่อสร้างจุดกลับรถ 2 จุด เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย ได้แก่ 1. โครงการอ านวยความปลอดภัยทางหลวง 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย – 
หญ้าไทร เชื่อมโยงจังหวัดล าปาง  – จั งหวัดล าพูน) วงเงิน 6,185,724 บาท                         
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจุดเสี่ยงและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวง 
วงเงิน 6,185,724 บาท 3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว 
กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนทางหลวงหมายเลข 
11 ตอนควบคุม 0800 ตอนขุนตาล – อุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน วงเงิน 
9,900,000 บาท  

 

 

 

 

4.4 การขอ... 

 

 



 

  -๒๓- 
 

4.4 การขอยกเลิกโครงการและพิจารณาโครงการทดแทนโครงการที่ยกเลิก     

นายอนันต์ จิตจง ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขอยกเลิกโครงการเพ่ิมปริมาณน้ า สร้างความชุ่มชื้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 7,555,800 บาท ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง                   
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ก าหนด
เกณฑ์การจัดท าฝายในพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ิมเติม ซึ่งหากด าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวเห็นว่า
จะต้องใช ้เวลานานและด าเน ินการไม่ท ันตามห้วงเวลาที ่ก าหนด  ซึ ่งในชั ้นค าขอ
งบประมาณ ได้ท าการส ารวจพิกัดในการจัดท าโครงการเรียบร้อยแล้ว  ในเวลา 1 ปี               
และจะต้องเช็คพิกัดใหม่ เพราะสภาพพ้ืนที่เปลี่ยนไป ประกอบกับสถานที่ตั้งฝาย ทั้งฝายถาวร
และฝายกึ ่งถาวร อ ีกทั ้งประชาชนผู ้ได ้ร ับประโยชน ์ขอเปลี ่ยนแปลงสถานที ่ตั ้ง              
เพ่ือเอ้ือต่อประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องขอส ารวจพิกัดใหม่อีกครั้ง 
จึงต้องด าเนินการขออนุญาตทางกรมป่าไม้เพ่ือด าเนินการส ารวจพิกัด จึงท าให้เกิดความล่าช้า  

นายธนโชค พงษ์ชวลิต ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

ขอยกเลิกโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่  (กิจกรรมย่อยที่ 
2.3 พัฒนามาตรฐานการฆ่าสัตว์ปีกและการช าแหละซากให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร) 
งบประมาณ 2,548,400 บาท ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เนื่องจากติดปัญหาในส่วน                
ของพ้ืนที่ด าเนินการ 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน งบประมาณ 
37,781,500 บาท จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ได้ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นหน่วย
ด าเนินการเปลี่ยนเป็นที่ท าการปกครองอ าเภอเป็นหน่วยงานด าเนินการ และโครงการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 4,356,900 บาท โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นหน่วยงานหลัก ได้ขอการยกเลิกจากการประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 2/2561 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว 

นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร งบประมาณ 135,154,800 บาท 
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตอเบอรีภายในโรงเรือนระบบปิด  วงเงิน 
5,643,100 บาท ได้เสนอขอความเห็นชอบในการใช้เงินจากการยกเลิกโครงการ                 
จากการประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2561 เรียบร้อยแล้ว 

นายกฤษ สิริมหาสกุล ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการที่จะขอด าเนินการแทนโครงการที่ยกเลิก               
คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการค้าและการลงทุนทั้ง ในและต่างประเทศ 
กิจกรรมจ้างเหมาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์บ้านพ่ี                 
เมืองน้องของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 2,000,000 บาท ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่                 
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ Y2 

นายธีรศักดิ์... 




