
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  

ครั้งที่ 4/๒๕61  
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม ๒๕61 เวลา 13.30 น.     

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
************************************ 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายปวิณ ช านิประศาสน์  ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ        ประธานการประชุม 
    (หัวหน๎ากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

2. นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ (แทน) ผู๎วําราชการจังหวัดล าปาง 
3. นายสาคร รุํงเรือง  (แทน) ผู๎วําราชการจังหวัดแมํฮํองสอน 
4. นายส าเริง ไชยเสน  (แทน) ผู๎วําราชการจังหวัดล าพูน 
5. นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ 
6. นางปนัดดา ทองศรี  คลังจังหวัดแมํฮํองสอน 
7.  นายธัญนรินทร์ ณ นคร  ผู๎อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดแมํฮํองสอน 
8. นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์  (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง 
9. นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร (แทน) ผู๎อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าปาง 
10. นายสรศักดิ์ ธนันไชย  (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าพูน 
11. นางสาวปทุม กาวิละ  (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหมํ  
12. นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
13. นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ  (แทน) นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดล าพูน 
14. นางสุพัตรา เหลืองอภิชน  (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมํ  
15. นายชัยรัตน์ ทองใบ  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลรํองเคาะ จังหวัดล าปาง 
16. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
17. นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
18. นายอภิสิทธิ์ จันทร์โอภาส  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลผาบํอง จังหวัดแมํฮํองสอน 
19. มล.นิศามณี ผลธัญญา   ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหมํ 
20. นางทิพยวารี คีรีวรรณ  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
21. นายวิโรจน์ เตชะวงศ์  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
22. นางอรพินธ์ อิก าเหนิด  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
23. นายกฤษณ์ ธนาวณิช  รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ       กรรมการและเลขานุการ 
24. นายชูชีพ พงษ์ไชย  หัวหน๎าส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ          กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
25. นายสุรพล ศิริคง   (แทน) หัวหน๎าส านักงานจังหวัดล าพูน               กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
26. นางดารุณี ใจศิล   (แทน) หัวหน๎าส านักงานจังหวัดล าปาง         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
27. นายอนันต์ จิตจง   (แทน) หัวหน๎าส านักงานจังหวัดแมํฮํองสอน         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

 
 

 
 
 

ผู๎ไมํมา... 
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ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
2. นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดแมํฮํองสอน 
3. นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดล าปาง 
4. นายกองค์การบริหารสํวนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 
5. นายกเทศมนตรีต าบลบํอแฮ๎ว จังหวัดล าปาง 
6. นายกเทศมนตรีเมืองแมํฮํองสอน จังหวัดแมํฮํองสอน 
7. ประธานหอการค๎ากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
9. นายยงยุทธ ชอบท าดี  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหมํ 
10. นายเทพินทร์ พงษ์วดี  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแมํฮํองสอน 
11. นายไพบูลย์ สุขมา  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแมํฮํองสอน  
12. นายสวัสดิ์ ลาดปะละ  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายกฤษณะ พินิจ   กลุํมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
2. นางศิริพร รือเรือง   กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3. นางสาววาสนา เกษณา  ส านักงานคลังเขต 5 
4. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
5. นางประเทือง มหาพิรุณ  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหมํ 
6. นายสมคิด ปัญญาดี  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
7. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ  ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหมํ)  
8. นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล  ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ 
9. นายสมคิด ปัญญาดี  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
10. นายสงกรานต์ มูลวิจิตร  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
11. นางสาวศิริวรรณ เขื่อนค า  ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
12. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
13. นางสาวสุวลี ทองทัพ  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
14. นายสุรพล  ปุสุรินทร์ค า  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหมํ 
15. นายทวีศักดิ์ ขันธราช  ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 
16. นายธนโชค พงษ์ชวลิต  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
17. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
18. นายพิชิตชัย เกลอดู  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
19. นายพลแก๎ว วัชระชัยสุรพล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
20. นายบดินทร์ อินตายวง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
21. นายนรภัทร อินทรพานิช  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ 1 (เชียงใหมํ) 
22. นางสาวธนาวดี ฟองฤทธิ์  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ 1 (เชียงใหมํ) 
23. นางสาวศิริลักษณ์ วัดค า  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม๎ที่ 1 (เชียงใหมํ) 

 
 

25. นายเอกรัตน์ 



 

  -๓- 
 

24. นายเอกรัตน์ มณีชมพู  โครงการชลประทานเชียงใหมํ 
25. นายเจริญ สีวาโย   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมํ 
26. นายนันท์ เครือนพรัตน์  เทศบาลต าบลปุาเมี่ยง อ าเภอดอยสะเก็ด 
27. นายประภาส มหินชัย  กรมปศุสัตว์ 
28. นายวัชรพล รอดรักษ์  ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
29. นางสาวสุชญา ทองจันทร์เทพ ทีท่ าการปกครองอ าเภอดอยสะเก็ด 
30. นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี  ส านักงานชลประทานที่ 1 
31. นายจิรภัทร วิจิตร   ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 
32. นายธนกร วงศ์พุฒิ   แขวงทางหลวงแมํฮํองสอน  
33. นายบัณฑูร พงศ์ศิริ  แขวงทางหลวงชนบทแมํฮํองสอน 
34. นางดวงแก๎ว แสนงาย  แขวงทางหลวงล าปางที่ 2 
35. นางสาวอุไรวรรณ แก๎วมูลค า ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง 
36. นางสาวนฤมล คงนวน  ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง 
37. นายนพดล ปั้นรัตน์  การประปาสํวนภูมิภาค จังหวัดล าพูน 
38. นายสรวง สุวรรณ   แขวงทางหลวงล าพูน 
39. นายวิทยา ปินตาเสน   แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
40. นางสาวชมนาถ พรสมผล  การประปาสํวนภูมิภาค เขต 9 
41. นายธีรัตน์ พันธุประกิจ  โครงการชลประทานล าพูน 
42. นายอภิชาติ เฮงพลอย  ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหมํ 
43. นางสาวดารินทร์ ปัญญาเจริญ ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหมํ 
44. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
45. นายนิติศาสตร์ ผํองพันธุ์  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
46. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
47. นางสาวสุดา เตจ๏ะสา  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
48. นางสาวพลอยไพลิน ค๎าชัยภูมิ กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
49. นางสาวกรชนก อาทรเกตุ  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
50. นางสาวนวภัสร์ กล่ ากองกูล กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
51. นางสาวกนกรัตน์ บุญลิขิต  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
52. นางสาวกนกวรรณ ปาลี  ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา     13.3๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)                 
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4/๒561 ซึ่งมีระเบียบ
วาระส าคัญ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต๎แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                  
และการเตรียมการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแหํงชาติ 

ที่ประชุม รับทราบ   
   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2561 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได๎จัดท ารายงาน             
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุํ มจั งหวัดแบบบู รณาการ  (ก .บ .ก . )                             
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/๒๕61 เรียบร๎อยแล๎ว ประกอบด๎วยรายงาน
การประชุม จ านวน 24 หน๎า โดยมีหนังสือแจ๎งไปยังคณะกรรมการบริหารงาน                    
กลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพรํ                     
ในเว็บไซต์ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 http://www.osmnorth-n1.moi.go.th                       
เรียบร๎อยแล๎ว จึงเสนอท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม          

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก. )
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 

         
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... 
 



 

  -๕- 
 
นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

โครงการตามแนวทางการสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
งบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรผํานสํวนราชการ 
กลุํ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได๎ รับการจัดสรรงบประมา ณโครงการ                        

ตามแนวทางการสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณ
รายจํายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 4,210,795,800 บาท งบประมาณที่ได๎รับจัดสรร               
ผํานสํวนราชการจ านวน 4,127,690,400 บาท แบํ งเป็น รายจํายประจ าจ านวน
815,320,050 บาท ร๎อยละ 20.10 และรายจํายลงทุนจ านวน 3,324,456,770 บาท 
ร๎อยละ 79.90 และงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรผํานกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 
83,105,400 บาท แบํงเป็น รายจํายประจ าจ านวน 31,245,400 บาท ร๎อยละ 37.60 
และรายจํายลงทุนจ านวน 51,860,000 บาท ร๎อยละ 62.40 โดยมีผลการเบิกจําย              
ณ วันที ่25 มิถุนายน 2561 ดังนี้   

1. มีผลการเบิกจําย จ านวน 3,101,525,179.24 คิดเป็นร๎อยละ 75.14                     
(12 โครงการ 349 รายการ)         

2. ยั งไมํ ได๎ เบิกจําย จ านวน 357,209,001.65 คิดเป็นร๎อยละ 8.51                   
(8 โครงการ 17 รายการ)  

3. เงินเหลือจําย จ านวน 320 ,170 ,056.11 บาท คิดเป็นร๎อยละ 7.70                       
(11 โครงการ 213 รายการ) 

4. ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จ านวน 360,872,583 บาท คิดเป็นร๎อยละ 8.65                   
(6 โครงการ 59 รายการ)  

นายเอกรัตน์ มณีชมพู โครงการชลประทานเชียงใหม่ 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล๎านนา กิจกรรมที่ 1 แหลํงน้ าและการจัดการ

เพ่ือน าไปสูํ  "พ้ืนที่ เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ" กิจกรรมที่  1.1 สนับสนุน                        
น้ าในการเปิดพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญํ (ข๎าวและล าไย) สนับสนุนการเป็น Northern Thailand 
Food Valley งบประมาณ 32,786,749.03 บาท เบิกจํายจ านวน 27,874,267.81 บาท 
และมีเงินเหลือจําย จ านวน 4,912,481.22 บาท ทั้งนี้ โครงการดังกลําวได๎ด าเนินการ
แล๎วเสร็จทั้งหมด และท าการเบิกจําย ร๎อยละ 91.58 ในสํวนของเงินเหลือจํายได๎
ด าเนินการจัดท าเรื่องคืนเงินและอยูํในขั้นตอนการตรวจสอบของระบบคืนเงิน 

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
มอบหมายให๎ฝุายเลขานุการฯ ติดตามเรื่องการคืนเงินเหลือจําย 
 
 
 
 
 
 

นายชนม์พัฒน์.. 



 

  -๖- 
 
 นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี ส านักงานชลประทานที่ 1 
  โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล๎านนา กิจกรรมที่ 1 แหลํงน้ าและการจัดการ

เพ่ือน าไปสูํ "พ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ" กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมพัฒนา
ระบบกระจายน้ าเข๎ าสูํ พ้ืนที่ เกษตร สนับสนุนการเป็น Northern Thailand Food                        
Valley ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าของคลอง 2 ขวา 20 ซ๎าย งบประมาณ 
19,121,289.75 บาท เบิกจําย จ านวน 2,084,017.33 บาท คงค๎างจ านวน 
17,037,272.42 บาท เนื่องจากโครงการดังกลําว ติดปัญหาการบุกรุก ปัจจุบันได๎มี                 
การปรับแบบ และปรับงบประมาณการคําใช๎จํายขึ้นมาใหมํ ซึ่งจะต๎องมีการกันเงินเหลื่อมปี 

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
  ขอให๎จัดท าเอกสารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นการกันเงินเหลื่อมปีสํงให๎กลุํมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือประกอบการชี้แจงงบประมาณในสํวนของงบลงทุน  

นายนันท์ เครือนพรัตน์ เทศบาลต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด 
โครงการเมืองสปาและหมูํบ๎านน้ าพุร๎อนเพ่ือการทํองเที่ยว (Spa city and Onsen 

village) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหลํงน้ าพุร๎อนโปุงกุํมเพ่ือการทํองเที่ยว อ าเภอดอยสะเก็ด 
จั งหวัด เชียง ใหมํ  งบประมาณ 19 ,767 ,000 บาท ได๎ด า เนินการแล๎ ว เสร็ จ                  
และเบิกจํายทั้งหมดเรียบร๎อยแล๎ว  

นายสมคิด ปัญญาดี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการสํงเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวม

จากทุกภาคสํวน กิจกรรมฟื้นฟูปุาในหมูํบ๎าน บ๎านเล็กในปุาใหญํ ตามโครงการพระราชด าริ 
งบประมาณ 3,150,000 บาท คงค๎างจ านวน 3,150,000 บาท เนื่องจากอยูํในระหวําง                  
รํางขอบเขตงาน (TOR) และขอขยายเวลาการเบิกจําย ถึงเดือนกันยายน 2561                    
และได๎ท าการขอกันเงินเหลื่อมปี จ านวน 3,150,000 บาท 

นางปนัดดา ทองศรี คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กรณีงบด าเนินงานที่ไมํใชํงบลงทุน ไมสํามารถขยายเวลาได๎  

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
มอบหมายให๎ฝุายเลขานุการฯ ท าหนังสือกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                

เรํงรัดการเบิกจํายแจ๎งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม                             

นายสมคิด ปัญญาดี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมการสร๎างฝายเพ่ิมน้ าเพ่ือปุาตามรูปแบบประชารัฐและการมีสํวนรํวม                

ของราษฎร โดยการจัดท าฝายแบบผสมผสาน งบประมาณ 7,200,000 บาท เบิกจําย
จ านวน 7,125,000 บาท เงินเหลือจํายจากการ E-bidding จ านวน 75,000 บาท ซึ่งด าเนิน                                    
การจัดกิจกรรม ท าฝาย 30 พ้ืนที่ พ้ืนที่ละ 50 ฝาย ด าเนินการแล๎วเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว                      
และในขัน้ตอนด าเนินการคืนเงินเหลือจําย 

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
ให๎หนํวยงานเจ๎าภาพโครงการท าเรื่องคืนเงินกํอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  
 
 

 
นายสมคิด… 



 

  -๗- 
 
นายสมคิด ปัญญาดี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

 กิจกรรมการท าปุ าเปียก งบประมาณ  2,200,000 บาท คงค๎างจ านวน  
2,200,000 บาท เนื่องจากมีปัญหาการใช๎พ้ืนที่ จึงขอขยายระยะเวลาการเบิกจําย                    
ถึงเดือนกันยายน 2561 และได๎ท าการขอกันเงินเหลือมปีจ านวน 2,200,000 บาท               
และกิจกรรมอ านวยการและติดตาม งบประมาณจ านวน 303,155 บาท คงค๎างจ านวน
303,155 บาท  

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
มอบหมายให๎ฝุายเลขานุการฯ ท าหนังสือกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรํงรัด

การเบิกจํายไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เนื่องจากกิจกรรมฟ้ืนฟูปุา
ในหมูํบ๎าน บ๎านเล็กในปุาใหญํ ตามโครงการพระราชด าริ  กิจกรรมการท าปุาเปียก                 
และกิจกรรมอ านวยการและติดตาม ยังไมํมีการเบิกจําย  

นายนรภัทร อินทรพานิช ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
โครงการสํงเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวม

จากทุกภาคสํวน กิจกรรมหนึ่งหมูํบ๎าน หนึ่งปุาชุมชน เพ่ืออนุรักษ์แหลํงน้ าแหลํงอาหาร 
งบประมาณ 20,207,816 บาท เบิกจํายจ านวน 8,145,000 บาท คงค๎างจ านวน
12,062,816 บาท กิจกรรมที่ด าเนินการไปแล๎ว คือ กิจกรรมการจัดตั้งปุาชุมชนจ านวน 
6,894,000 บาทในสํวนกิจกรรมที่จะขอยกเลิก คือ กิจกรรมการจัดท าฝายต๎นน้ าแบบ          
กึ่งถาวร จ านวน 7,000,000 บาท ซึ่งได๎มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ๎างไปแล๎วจ านวน             
1 ครั้ง แตํไมํมีผู๎ยื่น เสนอราคา และกิจกรรมการจัดท าฐานข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ที่ดิน                    
ของประชาชนในจังหวัดแมํ ฮํองสอน จ านวน 8 ,816 ,417 บาท อยูํ ในขั้นตอน                    
การด าเนินการเบิกจําย 

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
ให๎ท าการขอยกเลิกและคืนเงินในระบบกิจกรรมการจัดท าฝายต๎นน้ าแบบกึ่งถาวร 

จ านวน 7,000,000 บาท และในสํวนของกิจกรรมที่ด าเนินการให๎สํงเอกสารการเบิกจําย
งบประมาณไปยังกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี ส านักงานชลประทานที่ 1 
โครงการจัดการน้ าเสียและขยะชุมชนสูํอนาคตเมืองสีเขียว กิจกรรมการผันน้ า              

จากล าน้ าแมํสาผํานล าเหมืองสาเข๎าสูํคลองแมํขําเพ่ือเป็นน้ าต๎นทุนแก๎ไขปัญหาน้ าเสีย              
ของคลองแมํขํา จังหวัดเชียงใหมํ งบประมาณ 24,521,005 บาท เบิกจํายจ านวน 
21,116,971 บาท คิดเป็นร๎อยละ 86 คงค๎างจ านวน 3,404,027 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
13.88 ผลการด าเนินงานปัจจุบัน คิดเป็นร๎อยละ 82 แล๎วเสร็จเดือนกันยายน 2561                   
มีผลการเบิกจํายลําช๎า เนื่องจากมีความไมํชัดเจนการชี้แนวเขต และการผันน้ าในน้ าแมํสา  

นายสมคิด ปัญญาดี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการพัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่                

สีเขียว 9 ไรํ บนถนนเจริญประเทศ "Hug เมือง ฮักสวน (เจริญประเทศ)" งบประมาณ 
13,612,000 บาท คงค๎างจ านวน 13,612,000 บาท เนื่องจากรูปแบบกํอสร๎างมีการ
ปรับแก๎หลายครั้ง โดยในงวดที่ 1 จะท าการเบิกจํายเดือนสิงหาคม 2561 

 
นางศิริพร… 



 

  -๘- 
 
นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

โครงการ  Smart City เ พ่ือยกระดับการทํอง เที่ ยวภาคเหนือตอนบน 1                       
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหลํงทํองเที่ยวด๎วยระบบกล๎องโทรทัศน์               
วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) หนํวยงานรับผิดชอบ ต ารวจภูธรภาค 5 งบประมาณ 
302 ,703 ,000 บาท เบิกจํ ายจ านวน 211 ,892 ,100 บาท คงค๎างจ านวน 
90,810 ,900 บาท สํงมอบงานทั้งหมดเรียบร๎อยแล๎ว แตํติดปัญหาการตรวจรับ                 
เพราะมีการปรับรายละเอียดทางเทคนิคด าเนินการ 

นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ ส านักงานทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม่)  
โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยว พ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1157 
ต อน ทํ า ล๎ อ  - เ มื อ ง ป า น  ร ะห วํ า ง  ก ม . 0+000 - ก ม . 3+000 ง บ ป ร ะม า ณ 
111,111,111 บาท เบิกจํายจ านวน 58,185,878.12 บาท คงค๎างจ านวน 
52,925,232.88 และกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
ในทางหลวงหมายเลข 1335 ตอนห๎วยเดื่อ - หัวทุํง - แจ๎หํม ระหวําง กม.0+000 - กม.
41+208 งบประมาณ 116,940,000 บาท เบิกจํายจ านวน 57,500,266.41 บาท             
คงค๎ างจ านวน 59,439,733.59 บาท ทั้ งนี้  ตรวจรับ งานงวดสุ ดท๎ ายวั นที่                      
26 มิถุนายน 2561 ขณะนี้อยูํในขั้นตอนการเบิกจําย  

นางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลค า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง 
โครงการเสริมสร๎างศักยภาพประชารัฐปลอดภัยพิบัติสาธารณภัย กิจกรรมพัฒนา

และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดินถลํมและน้ าปุาไหลหลาก งบประมาณ 
12,806,200 บาท เบิกจํายจ านวน 1,920,930 บาท คงค๎างจ านวน 10,885,270 บาท 
เนื่องจากคณะกรรมการฯ ให๎แก๎ ไขเอกสารตรวจรับงาน จึงมีการขยายสัญญา                        
การสํงมอบพ้ืนที่ติดตั้งปัจจุบันอยูํระหวํางการตรวจรับงาน และคาดวําภายในเดือน
กรกฎาคมจะเบิกจํายทั้งหมด 

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ โครงการชลประทานล าพูน 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล๎านนา กิจกรรมแหลํงน้ าและการจัดการ

เพ่ือน าไปสูํ "พ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ" กิจกรรมปรับปรุงฝายบ๎านยู๎ 
ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน งบประมาณ 44,736,983 บาท เบิกจํายจ านวน 
27,630,613.38 บาท คงค๎างจ านวน 17,106,369.62 บาท 

นางสาวชมนาถ พรสมผล การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล๎านนา โครงการ พัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่

สีเขียวในเขตเมือง กิจกรรมการกํอสร๎างระบบประปาเพ่ือคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ 
โรงกรองน้ าริมปิงถึงหนํวยบริการปุาซาง ต าบลปุาซาง อ าเภอปุาซาง  จังหวัดล าพูน 
งบประมาณ 13,500,000 บาท เบิกจํายจ านวน 6,615,000 บาท คงค๎างจ านวน 
6,885,000 บาท ปัจจุบันมีผลการด าเนินงานอยูํที่ ร๎อยละ 49.24 ซ่ึงอยูํระหวํางการขุด
วางทํอถนนเลี่ยงเมือง แตํมีบางสํวนรอการอนุญาตจากกรมทางหลวง คาดวําจะแล๎วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2561  

 
 

นางศิริพร… 



 

  -๙- 
 
นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรผํานกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กลุํ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได๎ รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ                   

ตามแนวทางการสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณ
รายจํายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 4,210,795,800 บาท งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรผําน
สํ วนราชการ จ านวน 4,127,690,400 บาท แบํ งเป็น รายจํ ายประจ า จ านวน 
815,320,050 บาท คิดเป็นร๎อยละ 20.10 และรายจํายลงทุนจ านวน 3,241,351,370 บาท 
คิดเป็นร๎อยละ 79.90 และงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรผํานกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
จ านวน 83,105,400 บาท แบํงเป็น รายจํายประจ าจ านวน 31,245,400 บาท คิดเป็น
ร๎อยละ 37.60 และรายจํายลงทุนจ านวน 51,860,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 62.40             
โดยมีผลการเบิกจําย ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 

1. มี ผลการเบิ กจํ าย จ านวน 19,996,510 บาท คิ ด เป็ นร๎ อยละ 79.37              
(2 โครงการ 2 รายการ) คือ   

    1.1 โครงการพัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง กิจกรรมการพัฒนา             
องค์ความรู๎เรื่องนโยบายสาธารณะ และการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพ่ือการพัฒนา                   
อยํางยั่งยืน โดยกลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
19,815,500 บาท (มี งวดงาน 5 งวดงาน เบิกไปแล๎ว 4 งวดงาน เป็นจ านวน 
14,618,000 บาท) เริ่ มต๎นสัญญาวันที่  17 สิ งหาคม 2560 สิ้ นสุ ดสัญญา                         
วันที่ 14 เมษายน 2561 

1.2 โครงการสํ ง เสริมอนุ รักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม                                   
โดยการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน กิจกรรม “ปุาดูแลคน คนดูแลปุา” Maehongson Smart 
Growth Environment and Economic รายการปุาแมํปายฝั่งซ๎ายโดยส านักงานสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่นจังหวัดแมํฮํองสอน งบประมาณ 5,378,510 บาท (เบิกจํายเรียบร๎อย
แล๎ว) เริ่มต๎นสัญญาวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2561 

2. คงค๎างเบิกจําย จ านวน 5,197,500 บาท คิดเป็นร๎อยละ 20.63 (1 โครงการ   
1 รายการ) คือ โครงการพัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง กิจกรรมการพัฒนา                
องค์ความรู๎เรื่องนโยบายสาธารณะ และการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพ่ือการพัฒนา                        
อยํางยั่งยืน โดยกลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เริ่มต๎นสัญญา 
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2561 มีงวดงาน 5 งวดงาน คงค๎างเบิก        
1 งวดงาน เป็นจ านวน 5,197,500 บาท) ซึ่งอยูํระหวํางการเบิกจําย คาดวําจะเบิกจําย              
ได๎ภายในต๎นเดือนกรกฎาคมนี้  

3. ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จ านวน 57,911,390 บาท (2 โครงการ 10 รายการ) คือ                     
 3.1 โครงการสํงเสริมอนุรั กษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม                         
โดยมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน จ านวน 7 รายการ โดยส านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
จังหวัดแมํฮํองสอน งบประมาณ 50,481,490 บาท 

 3.2 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท๎องถิ่นด๎วยอุตสาหกรรมไมซ์ล๎านนา (Lanna 
MICE-Driven Economy 4.0) จ านวน 3 รายการ โดยส านักงานจั งหวัดเชียงใหมํ 
งบประมาณ 7,429,900 บาท 

2) กลุํมจังหวัด... 



 

  -๑๐- 
 

2) กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได๎รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ                 
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน  10 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 424,048,200 บาท (งบลงทุนจ านวน 287,092,435.20 บาท 
เบิกจํายจ านวน 15,539,744.73 บาท กํอหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 197,727,486.97 บาท       
โดยแยกได๎ ดังนี้ 

 1. มีผลการเบิกจําย ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 จ านวน 42,411,176.64 
บาท คิดเป็นร๎อยละ 10 (โดยแยกเป็นรายจํายลงทุนจ านวน 15,539,744.73 บาท 
รายจํายประจ าจ านวน 24,199,519.63 บาท และรายจํายอ่ืนจ านวน 2,671,912.28 บาท)  

 2. กํอหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 227,425,203.67 บาท คิดเป็นร๎อยละ 53.63 
(โดยแยกเป็นรายจํายลงทุนจ านวน 202,947,486.97 บาท และรายจํายประจ า                
จ านวน 24,477,716.70 บาท) 

3. อยูํระหวํางด าเนินการจ านวน 154,211,819.69 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
36.37 ประกอบด๎วย ดังนี้ 

3.1 ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จ านวน 30,751,750 บาท (รายจํายลงทุน 
จ านวน 20,107,400 บาท และรายจํายประจ าจ านวน 10,644,350 บาท) แยกเป็น              
2 สถานะ ดังนี้ 

3.1.1 มีกิจกรรม/โครงการทดแทน จ านวน 4 โครงการ และ 1 กิจกรรม                       
รวมงบประมาณ 28,047,550 บาท ดังนี้  

- โครงการสร๎างสรรค์หัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สูํไทยแลนด์ 4.0 
(Northern Creative Craft To Thailand 4.0) (โครงการ Y2) งบประมาณ 7,490,650 บาท 
(งบด าเนินงาน) หนํวยด าเนินการ คือ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ (หนํวยงาน
หลัก) ได๎มีการอนุมัติโครงการเรียบร๎อยแล๎ว ขณะนี้อยูํระหวํางด าเนินโครงการ 

- โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟเชียงใหมํ-ล าพูน (Local road) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการคมนาคมขนสํงของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (โครงการใหมํ) 
งบประมาณ 8,800,000 บาท (งบลงทุน) หนํวยด าเนินการ คือ ส านักงานโยธาธิการ                
และผังเมืองจังหวัดเชียงใหมํ ได๎มีการอนุมัติโครงการเรียบร๎อยแล๎ว ขณะนี้ได๎ผู๎รับจ๎าง
เรียบร๎อยแล๎ว 

- โครงการสํ งเสริมและพัฒนาชํองทางการค๎าและการลงทุนทั้ งใน                         
และตํางประเทศ/กิจกรรมจ๎างเหมาการเผยแพรํประชาสัมพันธ์องค์ความรู๎ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์บ๎ านพ่ีเมืองน๎องของกลุํมจั งหวัด งบประมาณ 2,000,000 บาท                          
(งบด าเนินงาน) หนํวยด าเนินการ คือ ส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ ได๎มีการอนุมัติโครงการ
เรียบร๎อยแล๎ว  

- โ ค ร งการ เ ส ริ มส ร๎ า งสมรรถนะบุ คล ากรและ เชื่ อม โ ย งธุ ร กิ จ                              
ให๎มีความเข๎มแข็ง/กิจกรรมการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการธุรกิจ
อาหารในภาคเหนือ ด๎วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) งบประมาณ 
5,400,000 บาท  (งบด าเนินงาน) หนํวยด าเนินการ คือ ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
ได๎มีการอนุมัติโครงการเรียบร๎อยแล๎ว 

 
 

- กิจกรรม... 



 

  -๑๑- 
 

- กิจกรรมการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รีภายในโรงเรือน
ระบบปิด/โครงการยกระดับการแขํงขันในระบบธุรกิจเกษตร งบประมาณ 4,356,900 บาท                          
(งบด าเนินงาน) หนํวยด าเนินการ คือ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ  

3.1.2 ไมํมีกิจกรรม/โครงการทดแทน รวมงบประมาณ 2,704,200 บาท 
3.2 เงินเหลือจํายจากการกํอหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 28,992,816.80 บาท 

(รายจํายลงทุนจ านวน 28,074,697.80 บาท และรายจํายประจ าจ านวน 918,119 
บาท) แยกเป็น 2 สถานะ ดังนี้ 

3.2.1 น าไปด าเนินกิจกรรม/โครงการใหมํ จ านวน 2 โครงการใหมํ และ 2 
กิจกรรมใหมํ และชดเชยคําปรับจ านวน 1 รายการ รวมงบประมาณ 28,067,412.80 บาท ดังนี้ 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจุดเสี่ยงและความปลอดภัยแกํประชาชนผู๎ใช๎    
ทางหลวง งบประมาณ 6,185,724 บาท (งบลงทุน) หนํวยด าเนินการ คือ แขวงทางหลวง
แมํฮํองสอน 

- โครงการอ านวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนดอนไชย-ห๎วยหญ๎าไทร เชื่อมโยง จังหวัดล าปาง - 
จั งหวัดล าพูน) งบประมาณ 6,185,724 บาท  (งบลงทุน)  หนํ วยด าเนินการ                  
คือ แขวงทางหลวงล าปางที่ 1  

- กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพ่ือปูองกันและแก๎ไขอุบัติเหตุทางถนน      
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอนขุนตาล -อุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน               
จังหวัดล าพูน ภายใต๎โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางเพ่ือการทํองเที่ยว งบประมาณ 
9,900,000 บาท (งบลงทุน) หนํวยด าเนินการ คือ แขวงทางหลวงล าพูน 

- กิจกรรมการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รีภายในโรงเรือน
ระบบปิด ภายใต๎โครงการยกระดับการแขํงขั นในระบบธุรกิจเกษตร งบประมาณ 
5,643,100 บาท (งบด าเนินงาน) หนํวยด าเนินการ คือ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 

- ชดเชยคําปรับโครงการพัฒนาเมืองล๎านนานํามอง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานเขลางค์นครหน๎าซุ๎มประตูเมือง 
ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ของส านักงานโยธาธิการและผังเมือง              
จังหวัดล าปาง งบประมาณ 152,864.80 บาท  

  3.2.2 ยังไมํได๎น าไปด าเนินกิจกรรม/โครงการใหมํ รวมงบประมาณจ านวน 
925,404 บาท  

3.3 อยูํระหวํางด าเนินการ (อ่ืน ๆ ) จ านวน 256,125,511.13 บาท 

มติที่ประชุม มอบหมายให๎กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรํงรัดติดตาม           
ผลการเบิกจํายทั้งในสํวนของขั้นตอนการด าเนินงาน การสํงมอบงาน การตรวจรับงาน                
และปัญหา อุปสรรคการด าเนิ นงาน  เ พ่ือจัดท า เป็ นข๎อมูลประกอบการชี้ แจ ง                            
ตํอคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแหํงชาติ 

 

 

 
3.2 การเปลี่ยนแปลง... 
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3.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี      
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 กิจกรรมการสร๎ าง เสริมพัฒนาสวนสตรอว์ เบอร์ รีปลอดภัยหรือ อินทรีย์                    

เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมจากการทํองเที่ยว งบประมาณ 118,800,000 โดยได๎จ๎างเหมา
กํอสร๎างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิพร๎อมอุปกรณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดภัยตลอดปี              
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ และจังหวัดล าพูน จ านวน 40 โรง ประกอบด๎วย อ าเภอเมือง
เชียงใหมํ อ าเภอสะเมิง อ าเภอหางดง อ าเภอแมํริม อ าเภอแมํวาง และอ าเภอฝาง                           
จังหวัดเชียงใหมํ และอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํได๎ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ด าเนินการกํอสร๎างและติดตั้ง
โรงเรือนสตรอว์เบอร์รี เนื่องจากคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง  
มีมติยกเลิกการอนุญาต ให๎ เข๎าใช๎ พ้ืนที่ ในการกํอสร๎ างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ                     
พร๎อมอุปกรณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รปีลอดภัย จ านวน 5 แหํง 19 โรง 

นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
รายละเอียดการด าเนินงานยังคงเดิม เปลี่ยนแปลงเฉพาะสถานที่ด าเนินการ              

จึงไมํกระทบกับแผนงาน 

มติที่ประชุม รับทราบการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมการสร๎างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี
 ปลอดภัยหรืออินทรีย์ เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมจากการทํองเที่ยว 

3.3  ผลการพิจ ารณาแผนพัฒนากลุ่ มจั งห วัดภาค เหนื อตอนบน  1                   
(พ .ศ .2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2562                                 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  (สศ ช. )                 

ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคได๎สํ งผล                
การพิจารณา กลั่นกรอง และให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด 
(พ.ศ.  2561 - 2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด กลุํมจั งหวัด                    
ค าของบประมาณของจังหวัดและกลุํมจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  
และแผนพัฒนาภาค ในชํวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  12 (พ.ศ.  2560 – 2564)                   
ที่ คณะกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒนาภาค  (ก .บ .ภ . )  เห็นชอบเมื่ อวันที่                       
26 กุมภาพันธ์ 2561 และตํอมาคณะรัฐมนตรีได๎มีมติรับทราบผลการพิจารณาดังกลําว
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562              
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ดังนี้ 

 
 
 

1. ผลการ... 
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1 .  ผ ล ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ผ น พั ฒ น า ก ลุํ ม จั ง ห วั ด ภ า ค เ ห นื อ ต อ น บ น  1                    
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม 
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีการน าเสนอข๎อมูลและการวิเคราะห์
สถานการณ์ในประเด็นส าคัญของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสามารถเชื่อมโยง
ไปสูํการวิเคราะห์ SWOT ได๎น าไปสูํเปูาหมายการพัฒนา ประเด็นการพัฒนาที่สอดคล๎อง 
โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน แนวทางการพัฒนาครอบคลุมตามหํวงโซํคุณคํา     
อยํางไรก็ตามยังคํอนข๎างกว๎าง ไมํระบุชัดเจนถึงผลิตภัณฑ์เปูาหมาย หรือพ้ืนที่เปูาหมาย           
ที่จะพัฒนา ส าหรับแผนงานโครงการแม๎วําจะสอดคล๎อง กับประเด็นการพัฒนา แตํสาระ            
ของโครงการไมํชัดเจนเพียงพอที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะกลุํมจังหวัด  ยังเป็น
การรวมกิจกรรมของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการถนนและโครงการด๎านทํองเที่ยว รวมทั้งมี
แผนงานรองรับตัวชี้วัดเปูาหมายไมํครบถ๎วน  

2. ข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ควรทบทวนในสํวน
แนวทาง การพัฒนาให๎ชัดเจนสอดคล๎องกับสาระในการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนากลุํ มจั งหวั ด  แผนงานโคร งการบางสํ วน เป็ นการรวมกิจกรรม                         
ของหนํวยงานจังหวัด จึงท าให๎กิจกรรมเป็นการจัดงานระดับจังหวัด และบางสํวน                
มีความซ้ าซ๎อน จึงไมํมีพลังในการขับเคลื่อนยกระดับการทํองเที่ยวในภาพของกลุํมจังหวัด               
ให๎บรรลุผลส าเร็จได๎ กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ควรทบทวนกระบวนการจัดท า
แผนงานโครงการในประเด็นส าคัญให๎มีการบูรณาการอยํางแท๎จริ ง  โครงการ                     
จะต๎องสามารถตอบสนองเปูาหมายและตัวชี้วัดที่วางไว๎ รวมทั้งมีการบูรณาการกิจกรรม
ตามหํวง โซํคุณคํา  โดยโครงการที่น า เสนออาจเป็นโครง การส าคัญที่ จะสร๎ า ง                      
คุณคําความโดดเดํนให๎การทํองเที่ยว/ภาคเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดโดยตรง หรือเป็นโครงการ   
ที่ชํวยเติมเต็ม/ตํอยอด การด าเนินงานระดับนโยบาย รวมทั้งเป็นโครงการที่จะเสริมสร๎าง
ยกระดับผลิตภัณฑ์ทํองเที่ยวและบริการตํอเนื่องตําง ๆ ทั้งในระดับธุรกิจและชุมชน 
แผนงานโครงการทั้งหมดจะต๎องสอดรับกับนโยบายประเทศและทิศทางการพัฒนาภาค 

3. สรุปผลการพิจารณา กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                    
เสนอโครงการ จ านวน 20 โครงการ งบประมาณ 884,200,000 บาท คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เห็นควรสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงิน 
จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 403 ,950,000 บาท (คิดเป็นร๎อยละ 45.69)                    
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิ น จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
79,500,000 บาท (คิดเป็นร๎อยละ 8.98) ไมํควรสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 4 
โครงการ งบประมาณ 400,850,000 บาท (คิดเป็นร๎อยละ 45.33) 

โครงการที่ไมํควรสนับสนุนงบประมาณมีเหตุผลเนื่องจาก  
1. โครงการเป็นการรวมกิจกรรมของแตํละจังหวัด พ้ืนที่ด าเนินงาน ผลลัพธ์                 

และกลุํมที่ได๎รับผลประโยชน์ในแตํละกิจกรรมมีเพียงจังหวัดเดียว ไมํควรเป็นงบ                         
ของกลุํมจังหวัด 

 
 
 
 

2. กิจกรรม... 



 

  -๑๔- 
 

2. กิจกรรมในโครงการไมํระบุพ้ืนที่ด าเนินการให๎ชัดเจน 
3. โครงการจัดหาแหลํงน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เป็นการรวมกิจกรรม                     

ที่เก่ียวข๎องกับแหลํงน้ าของแตํละจังหวัด และกิจกรรมไมํมีความสอดคล๎องเชื่อมโยงกัน 
4. โครงการที่กิจกรรมสํวนใหญํเป็นการปรับปรุงทางหลวงเป็นการรวมกิจกรรม                

ที่เกี่ยวข๎องกับการคมนาคมขนสํง แตํละกิจกรรมไมํมีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกัน              
รวมทั้งไมํมีความสอดคล๎องกับชื่อโครงการ ไมํมีการสรุปในแบบฟอร์มของโครงการ                        
เชํน ความส าคัญ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เปูาหมาย และโครงการเป็นลักษณะ
การรวมกิจกรรมของจังหวัด กลุํมเปูาหมาย และผลลัพธ์ที่ได๎จากโครงการเป็นจังหวัดเดียว 
จึงไมํใชํภารกิจของกลุํมจังหวัด 

ดังนั้นกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงได๎เตรียมความพร๎อมการจัดท าโครงการ
ภายใต๎แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ชํวง ชํวงที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวํางวันที่ 11 - 12 
กรกฎาคม 2561 และชํวงที่ 2 ก าหนดจัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประมาณเดือน
สิงหาคม เ พ่ือปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนากลุํมจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1                          
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให๎ดีขึ้น และเพ่ือให๎โครงการ
ภายใต๎แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 -2563) ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการงบประมาณปี  พ.ศ. 2563                             
มีการบูรณาการกิจกรรมตามหํวงโซํคุณคํา 

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
  ให๎ เชิญส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ                      

และส านักงบประมาณ เข๎ารํวมประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลําวด๎วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 การเตรียมการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได๎พิจารณากลั่นกรอง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือ               
ตอนบน 1 ซึ่งกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เสนอโครงการ จ านวน 20 โครงการ 
งบประมาณ 884,200,000 บาท ก.บ.ภ. เห็นควรสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบ
วงเงิน จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 403 ,950,000 บาท (ร๎อยละ 45.69)                 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 
79,500,000 บาท (ร๎อยละ 8.98) ไมํควรสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 400,850,000 บาท (ร๎อยละ 45.33) 

 

โครงการ... 



 

  -๑๕- 
 

ตํอมาส านักงบประมาณได๎พิจารณางบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเห็นควรสนับสนุนงบประมาณภายในกรอบ
วงเงิน จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 408 ,350 ,000 บาท (รวมคําใช๎จําย                       
ในการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ 5 ,000,000 บาท) จ าแนกเป็น งบลงทุน
จ านวน 1,97,387,000 บาท (ร๎อยละ 48.34) งบด าเนินงานจ านวน 190,993,000 บาท 
(ร๎อยละ 46.77) งบรายจํายอ่ืนจ านวน 19 ,970 ,000 บาท (ร๎อยละ 4.89) 
ประกอบด๎วยโครงการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ... 

โครงการที่เสนอของบประมาณ เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ
ภายในกรอบวงเงิน  

เห็นควรสนับสนุน
งบประมาณเกินกรอบวงเงิน  

ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ 
 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

20 884,200,000* 15 403,950,000* 1 79,500,000 4 400,850,000 
หมายเหตุ * รวมคําใช๎จํายในการบริหารงานแบบบรูณาการ 5,000,000 บาท 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ 

1. โครงการเสริมสร๎างเอกลักษณแ์ละอัตลักษณ์การทํองเที่ยวกลุํมจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

34,642,000 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม ํ

2. โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนท่ีกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

100,544,300 ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม ํ

3. โครงการสํงเสรมิการทํองเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

8,428,600 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม ํ

4. โครงการนวัตกรรมตํอยอดอุตสาหกรรมสรา๎งมูลคําเพิ่มสูตํลาดสากล 
(Northern Inno Showcase) 

2,764,000 ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

5. โครงการยกระดับหตัถกรรมทอ๎งถิ่นสูํอุตสาหกรรมไลฟส์ไตล์ 
(Reinvented Craft) 

8,123,200 ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

6. โครงการโรงงานต๎นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand 
Food Valley Pilot Plant) 

2,420,300 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม ํ

7. โครงการเสริมสร๎างศักยภาพผูป๎ระกอบการธรุกิจอาหารด๎วยนวัตกรรม
แบบเปิด (Open Innovation) 

5,100,200 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม ํ

8. โครงการพัฒนาผู๎ประกอบการกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
สูํการเป็นนักการตลาดสากล 

10,715,900 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ํ

9. โครงการสํงเสริมการค๎า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล๎านนา
สร๎างสรรค์สูํสากล (Lanna Creative Craft) 

16,200,000 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม ํ



 

  -๑๖- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะท างานพิจารณาความพร๎อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี               
ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได๎ประชุมพิจารณาความพร๎อมโครงการ                      
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห๎องประชุม 1               
ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมํ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561 ณ ห๎องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมํ                            
ซึ่งในการประชุมทั้งสองครั้งดังกลําว ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2560 เรื่องการพิจารณา และตรวจสอบความพร๎อมในการด าเนินการ                      
ตามแผนงาน/โครงการของสํวนราชการ ซึ่งให๎ถือเป็นหลักปฏิบัติอยํางเครํงครัดวํา ในขั้น
การริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให๎สํวนราชการและหนํวยงานของรัฐเจ๎าของแผนงาน/โครงการ
พิจารณาความจ าเป็น เหมาะสม คุ๎มคํา ตลอดจนตรวจสอบความพร๎อมในการด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อยํางละเอียดรอบคอบให๎ถูกต๎องครบถ๎วนในทุกมิติ                  
กํอน เชํน ความพร๎อมทางกายภาพ ของที่ตั้งโครงการ สภาพภูมิศาสตร์ กรรมสิทธิ์
ครอบครอง โครงสร๎างพ้ืนฐานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง แบบรูปรายการที่เหมาะสม เป็นต๎น        
หากสํวนราชการและหนํวยงานของรัฐมิได๎ด าเนินการเชํนวํานั้นและต๎องน าเรื่องมาเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาทบทวน แก๎ไข เปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ ระยะเวลา 
ในภายหลัง โดยไมํมีเหตุผลอันควรจะถือเป็นความบกพรํองของสํวนราชการ/หนํวยงาน                      
ของรัฐเจ๎าของโครงการ ทั้งนี้  หากรํางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศบังคับใช๎เป็นกฎหมายแล๎วกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 จักมีหนังสือแจ๎งย้ าให๎หนํวยงานเจ๎าภาพโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี... 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ 

10. โครงการจดังานแสดงสินค๎าทีม่ีศักยภาพเพื่อสํงเสริมการค๎าการลงทุน
ของกลุํมจังหวัด (Lanna Expo) 

26,419,000 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ํ

11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางเพื่อสํงเสริมการค๎าชายแดน 79,400,000 แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
12. โครงการเสริมสร๎างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร 8,334,800 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม ํ
13. โครงการยกระดับการแขํงขันในระบบธุรกิจเกษตร 66,399,400 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดเชียงใหม ํ
14. โครงการอนรุักษ์ ฟื้นฟู และสงํเสริมการใช๎ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุม๎คํา 
18,588,600 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมจังหวดัเชียงใหม ํ
15. โครงการแกไ๎ขปัญหาหมอกควันไฟปุาภาคเหนือตอนบน 1 11,336,700 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมจังหวดัเชียงใหม ํ
16. โครงการปรับตัวและรบัมือกบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสาธารณภัย 
3,933,000 ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 10 
17. คําใช๎จํายในการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร ์

กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
รวม 408,350,000  



 

  -๑๗- 
 

ประจ าปีของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยเครํงครัด และให๎มีหนังสือ
ยืนยันความพร๎อมในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการตํอไป นอกจากนี้ ที่ประชุม             
มีข๎อสังเกต และข๎อเสนอแนะ ตํอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ผํานการพิจารณางบประมาณ                 
จากส านักงบประมาณ คือ 

1. ให๎แตํละโครงการจัดท าโครงการที่สอดคล๎องกับกิจกรรม และคําใช๎จํายตามที่
ส านักงบประมาณได๎พิจารณาปรับลด รวมถึงให๎แสดงความเชื่อมโยงของกิจกรรมภายใต๎
โครงการในลักษณะหํวงโซํคุณคํา (Value chain) ต๎นทาง – กลางทาง – ปลายทาง                                                                                                                          

2. ให๎แตํละโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมรายละเอียดและข๎อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข๎อง 
เชํน กิจกรรมปรับปรุงถนน ให๎ระบุข๎อมูลปริมาณจราจร และให๎มีภาพถํายสภาพถนน
ปัจจุบัน  

3. โครงการที่ส านักงบประมาณปรับลดกิจกรรมที่กระทบตํอหนํวยงานเจ๎าภาพ
โครงการซึ่งเป็นเจ๎าภาพกิจกรรมที่ถูกปรับลดออก ควรเปลี่ยนหนํวยงานเจ๎าภาพโครงการ 

4. โครงการที่มีกิจกรรมการจัดงานตํางๆ เชํน กิจกรรมสํงเสริมตลาดการทํองเที่ยว
นอกฤดูกาล (Green Season Project) ซึ่งมีกิจกรรมยํอย ได๎แกํ กิจกรรม Lanna Trail 
Running กิจกรรม Lanna Green Golf กิจกรรม Lanna Music Festival กิจกรรมการ
จัดแสดงดนตรี นานาชาติ  (Pai Music Festival) ให๎ จั ดท าแผนการด า เนิ นงาน                       
ชํวงระยะเวลาที่จะจัดกิจกรรมแตํละกิจกรรมให๎ชัดเจน  

5.ให๎แตํละโครงการ/กิจกรรมจัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดคล๎องกับมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณ คือ รายจํายลงทุนปีเดียวต๎องกํอหนี้ผูกพันให๎         
แล๎วเสร็จภายในไตรมาสที่  1 รายจํายประจ าต๎องเริ่มด าเนินการและเริ่มเบิกจําย
งบประมาณได๎ตั้งแตํไตรมาสที่ 1 คําใช๎จํายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให๎เบิกจําย
งบประมาณในไตรมาสที่ 1 ให๎มากที่สุด หรือไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 50 ของวงเงินที่ได๎รับ
การจัดสรร 

6. ผู๎แทนส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ให๎ข๎อสังเกตโครงการยกระดับการแขํงขัน                   
ในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลคําน้ านมโค
คุณภาพสูงล๎านนาสูํความยั่งยืน ตํอที่ประชุมวําส านักงบประมาณได๎ปรับลดครุภัณฑ์                
ทางการเกษตรบางรายการ ซึ่ งเป็นครุภัณฑ์ที่มีความส าคัญในกระบวนการผลิต                      
และเพ่ิมมูลคําน้ านมโค ดังนั้น การปรับลดครุภัณฑ์ทางการเกษตรบางรายการจะสํงผล                          
ตํอการด าเนินกิจกรรมที่ไมํสามารถด าเนินการได๎ 

7. กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให๎หนํวยงาน
เจ๎าภาพโครงการจัดสํงโครงการที่ได๎ปรับปรุงและเอกสารแสดงความพร๎อมโครงการ                  
ให๎กลุํ มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุํ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน  1 ภายในวันที่                           
10 พฤษภาคม 2561  

ส านักงบประมาณได๎แจ๎งปฏิทินงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแหํงชาติ ซึ่งจังหวัดและกลุํมจังหวัดจะประชุมพิจารณา              
รํางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ครั้ง คือ 

 
 

1. คณะกรรมาธิการ… 



 

  -๑๘- 
 

1. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมีการประชุมเพ่ือพิจารณารํางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดและกลุํมจังหวัด               
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และระหวํางวันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2561  

2. คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ คําจ๎างเหมาบริการ 
คําจ๎างที่ปรึกษา การวิจัยและถํายทอดเทคโนโลยี คําเชํา คําใช๎จํายในการเดินทางไป
ตํางประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจํายอ่ืน องค์การมหาชน หนํวยงาน               
ในก ากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการ
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะพิจารณารํางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจํ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2562 ของพิจารณาจั งหวัด                            
และกลุํมจังหวัด แตํยังไมํได๎ก าหนดวันประชุมที่ชัดเจน ทั้งนี้ กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได๎ประสานสอบถามก าหนดวันประชุมจากส านัก
งบประมาณอยํางใกล๎ชิด 

ส าหรับแนวทางการการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม ฯ มีดังนี ้
1. ให๎ความส าคัญตํอการด าเนินภารกิจของหนํวยงานที่สอดคล๎องกับนโยบาย

รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)               
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. การจั ดสรรงบประมาณมีความสอดคล๎ องกับ เปู าหมาย และภารกิ จ                               
ในการด าเนินงานของหนํวยงาน และพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น ความคุ๎มคํา                           
ผลการด าเนินงาน และผลประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับตามแนวทางในการใช๎จําย
งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานอันเป็นประโยชน์ตํอประเทศ 

3. พิจารณาการใช๎จํายงบประมาณในปีที่ผํานมา และคาดวําหนํวยงานจะสามารถ
ใช๎ จํ ายงบประมาณในปี  พ .ศ .  2562 ได๎ อยํ า งมีประสิ ทธิ ภาพ โดย พิจารณา                             
จากผลการเบิกจําย วงเงินงบประมาณคงเหลือ การกันเงินเบิกจํายเหลื่อมปี และการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในปีที่ผํานมาจากกรมบัญชีกลาง 

4. พิจารณารายการตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณา
ไมํให๎มีความซ้ าซ๎อนกับรายการที่มีการด าเนินการไปแล๎ว ซึ่งเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 หรือเกิดจากการปรับแผนตามมาตรการ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎จําย
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

5. พิจารณาภาพรวมงบประมาณของงบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจําย
อ่ืน ที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 

ด๎านการฝึกอบรมและสัมมนา 
1. การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ของทุกหนํวยงานควรก าหนดเปูาหมายให๎ชัดเจน          

ไมํซ้ าซ๎อน ทั้งด๎านจ านวนคน หลักสูตร และระยะเวลา รวมทั้งในแตํละหลักสูตร                      
ควรต๎องตอบสนองตํอภารกิจหลักของหนํวยงาน โดยจะต๎องค านึงถึงประโยชน์ที่คาดวํา                  
จะได๎รับและความคุ๎มคําของการใช๎จํ ายงบประมาณ (ประหยัด ประสิทธิภาพ                         
และประสิทธิผล) 

 
 

2. พิจารณา… 



 

  -๑๙- 
 

2. พิจารณาใช๎สถานที่ราชการ และวิทยากรควรเป็นบุคลากรของรัฐเป็นล าดับแรก 
รวมทั้งควรพิจารณาจ านวนคน และระยะเวลาการอบรมสัมมนา ให๎เหมาะสมโดยค านึง            
ถึงประโยชน์ที่จะได๎รับ ทั้งนี้ หนํวยงานที่มีสถานที่จัดฝึกอบรมของตนเอง ควรใช๎สถานที่
ของหนํวยงานเป็นหลัก หากไมํมีสถานที่ของตนเองอาจขอความรํวมมือใช๎สถานที่                    
จากภาคราชการด๎วยกัน เพ่ือเป็นการใช๎สถานที่ราชการอยํางคุ๎มคํา 

3. ควรมีการบูรณาการแผนหรือหลักสูตรการฝึกอบรมระหวํางหนํวยงาน                     
ภายในกระทรวง กรณีมีหลักสูตรที่มีความสอดคล๎องและมีกลุํมเปูาหมายเดียวกัน                             
เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและลดความซ้ าซ๎อน 

4. การจัดฝึกอบรม สัมมนา ให๎แกํบุคคลภายนอก ทั้งบุคลากร ในภาคเอกชน                     
และผู๎ประกอบการ ควรให๎มีการสมบทคําใช๎จํายตามความเหมาะสม  เชํน คําที่พัก                     
คําพาหนะ 

5. การจัดฝึกอบรมเ พ่ือให๎ความรู๎ พ้ืนฐานแกํประชาชน ควรปรับวิธีการ                    
และรูปแบบการฝึกอบรมให๎การจัดเป็นแบบการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยท าเป็นชุดความรู๎ไว๎
ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

6. หลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดให๎มีการศึกษาดูงานในตํางประเทศ ควรพิจารณา               
ให๎ เป็นไปอยํางเหมาะสมและประหยัด โดยค านึ งถึงปัจจัยที่มีผลตํอคํา ใช๎จํ าย                           
เชํน ระยะเวลาการศึกษาดูงาน กลุํมประเทศ อัตราชั้นคําโดยสารเครื่องบิน เป็นต๎น                     
และให๎ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรภาครัฐโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหนํวยงานตําง  ๆ (ตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดํวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) ดงันี ้

6.1 ควรเน๎นการดูงานในประเทศ ตามสถานที่และกิจกรรมเปูาหมาย                        
ที่เหมาะสม เชํน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

6.2 หากเป็นการดูงานในประเทศเพ่ือนบ๎านบริเวณพ้ืนที่ชายแดนควรพิจารณา
การพักค๎างในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ประกอบธุรกิจ                        
ตามแนวชายแดนได๎ด าเนินธุรกิจชุมชนและได๎ประโยชน์จากการดูงาน 

6.3 ในกรณีจ าเป็นต๎องดูงาน ณ ตํางประเทศ เพ่ือประโยชน์ ในเชิงเปรียบเทียบ
หรือศึกษาจากต๎นแบบ ให๎พิจารณาการเรียนรู๎จากประสบการณ์ของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ได๎แกํ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุุน เกาหลีใต๎                       
เป็นล าดับแรก 

ด๎านการโฆษณาเผยแพรํและประชาสัมพันธ์ 
1. การตั้งงบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สํวนราชการต๎องก าหนดวัตถุประสงค์

และกลุํมเปูาหมายไว๎อยํางชัดเจน เชํน ต๎องการสร๎างความเข๎าใจเรื่องใด หรือต๎องการ
เผยแพรํงาน กิจกรรมที่ได๎จัดท าขึ้นแกํประชาชนกลุํมใด โดยมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานไว๎ลํวงหน๎าและอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้  ต๎องสอดคล๎องกับภารกิ จพันธกิจ                           
ของหนํวยงาน และเหมาะสมกับเรื่องที่จะด าเนินการประชาสัมพันธ์ 

2. พิจารณาประเภทของสื่อในการประชาสัมพันธ์ จะต๎องเหมาะสมกับประชากร
กลุํมเปูาหมาย โดยต๎องก าหนดคําใช๎จํายในการด าเนินงาน การเลือกชํวงระยะเวลา                  
และความถี่ในการประชาสัมพันธ์ ให๎เหมาะสม โดยเฉพาะการใช๎สื่อทางวิทยุ โทรทัศน์               
ควรพิจารณาใช๎สื่อที่เป็นของรัฐเป็นอันดับแรก  

3. การเผยแพรํ… 
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3. การเผยแพรํประชาสัมพันธ์ หนํวยงานควรค านึงถึงการเข๎าถึงสื่อได๎งําย                     
ของกลุํมเปูาหมาย ทั้งนี้ ควรกระจายการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อตําง ๆ เพ่ือประโยชน์                
ในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของประชาชน 

4. การตั้งงบประมาณเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพรํผลงานของหนํวยงาน
ภาครัฐควรปรับปรุงเทคนิคหรือวิธีการให๎มีความทันสมัย เป็นสากล ประชาชนสามารถ
เข๎าถึงได๎งํายและสะดวก โดยให๎ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพรํผลงาน      
ผํานทางเว็บไซต์ของหนํวยงาน ซึ่งจะสามารถชํวยลดคําใช๎จํายด๎านการประชาสัมพันธ์
โดยรวมได๎ 

5. การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ การเสริมสร๎างความรู๎ตามแผนงาน โครงการ
ตําง ๆ ควรพิจารณาตามความเหมาะสม โดยให๎หนํวยงานด าเนินการเอง แทนการจ๎างเอกชน 

6. การจัดท าแผํนพับเพ่ือแจกจําย ควรพิจารณากลุํมเปูาหมายที่จะได๎ประโยชน์             
เป็นส าคัญ ไมํควรท าในลักษณะแจกจํายทั่วไป 

ด๎านการจ๎างที่ปรึกษา 
1. เป็นโครงการตามอ านาจหน๎าที่โดยตรง หรือเป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมาย                

เชิงนโยบายที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ภารกิจ วิสัยทัศน์ของหนํวยงาน และมีทิศทาง                   
ที่สอดคล๎องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงและนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเป็นโครงการ
ที่หนํวยงานอื่นสามารถน าองค์ความรู๎ไปบูรณาการได๎ 

2. เป็นโครงการที่มีความจ าเป็น สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได๎จริง 
เพ่ือให๎ผลการจ๎างที่ปรึกษามีความคุ๎มคํา 

3. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์กํอให๎ เกิดองค์ความรู๎หรือนวัตกรรมใหมํ                     
ที่สํ งผลตํอการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรหรือมีผลกระทบตํอภายนอกองค์กร                   
หรือตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. เป็นโครงการที่เข๎าลักษณะ ดังนี้   
4.1 เป็นโครงการส าคัญเพ่ือแก๎ไขปัญหาของประเทศ 
4.2 เป็นโครงการตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
4.3 เป็นโครงการที่อยูํในความสนใจของประชาชน 
4.4 เป็นโครงการที่ต๎องใช๎องค์ความรู๎ เฉพาะทางหรือมี เทคนิคซับซ๎อน               

ต๎องใช๎ความช านาญพิเศษที่บุคลากรของหนํวยงานไมํสามารถด าเนินการได๎ เอง                        
โดยควรพิจารณาสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกํอนการพิจารณา
บริษัทเอกชนยกเว๎นการจ๎างที่ปรึกษาด๎านกฎหมายเพ่ือการรํางหรือพัฒนากฎหมาย 
หนํวยงานควรใช๎บริการจากหนํวยงานของรัฐที่ ให๎บริการโดยไมํคิดคํา ใช๎จํ าย                            
เชํ น  ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา  ที่ ป รึ กษาด๎ านกฎหมายของ รั ฐสภา                           
กรมพระธรรมนูญ เป็นต๎น 

5. ให๎หนํวยงานพิจารณาเลือกจ๎างที่ปรึกษาไทยที่มีความรู๎ความสามารถ                       
ในด๎านที่เกี่ยวข๎องกํอนเป็นล าดับแรก แตํหากมีความจ าเป็นและไมํอาจจัดจ๎างที่ปรึกษา
ไทยที่เหมาะสมได๎ ให๎จ๎างที่ปรึกษาตํางประเทศได๎ในกรณีดังตํอไปนี้ (ตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 55 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550) 

 
 

5.1 กรณี… 
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5.1 กรณีเป็นการจ๎างที่ปรึกษา โดยใช๎งบประมาณจากแหลํงเงินชํวยเหลือหรือ
เงินกู๎ซึ่งมีการก าหนดเงื่อนไขให๎พิจารณาจ๎างที่ปรึกษาตํางประเทศ 

5.2 กรณี ไ ด๎ รั บการยื นยั น เป็ นหนั ง สื อจากศูนย์ ข๎ อมู ลที่ ป รึ กษา ไทย 
กระทรวงการคลังวําไมํมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น และไมํมีที่ปรึกษา                   
ของสถาบันการศึกษาของรัฐสามารถให๎บริการได๎ 

5.3 กรณีเป็นการจ๎างที่ปรึกษาของสํวนราชการในตํางประเทศ หรือมีกิจกรรม        
ที่ต๎องปฏิบัติในตํางประเทศ 

โดยหากไมํเป็นไปตามกรณีข๎างต๎น และมีความจ าเป็นต๎องจ๎างที่ปรึกษา
ตํางประเทศให๎เสนอรัฐมนตรีพิจารณา 

6. คําใช๎จํายในการจ๎างที่ปรึกษาเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งองค์ความรู๎ และไมํมีลักษณะ                        
เป็นงานประจ า ซึ่งเป็นรายการที่ก าหนดไว๎ในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจํายอ่ืน                         
ให๎พิจารณาตั้งงบประมาณในขอบเขตของงานที่สามารถเบิกจํายได๎ภายในปีงบประมาณ
เทํานั้น  

7. การจ๎างที่ปรึกษาในสํวนหัวหน๎าโครงการควรมีประสบการณ์ ระหวําง 10 – 20 ปี 
ส าห รั บนั ก วิ ช า กา ร /ผู๎ เ ชี่ ย ว ช าญ  ควรมี ป ร ะสบการณ์  ร ะห วํ า ง  5 – 10 ปี                  
โดยให๎พิจารณาจ๎างสถาบันวิชาการของรัฐ หรือองค์กรที่ปรึกษาของรัฐเป็นล าดับแรก               
ทั้ งนี้  ต๎ อ งค านึ งถึ งคุณสมบั ติ และประสบการณ์ ให๎ เหมาะสมกับลั กษณะงาน                        
ของโครงการ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 

ด๎านการเดินทางไปราชการตํางประเทศ 
1. การเดินทางไปราชการตํางประเทศจะต๎องตอบสนองตํอภารกิจหลัก                           

ของสํวนราชการฯ และมีความจ าเป็น ดังตํอไปนี้  
1.1 จัดสํงผู๎แทนรัฐบาล คณะผู๎แทนรัฐบาล หรือคณะผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม 

ปรึกษาหารือ เจรจาธุรกิจ และดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
- เ พ่ือประสานความรํวมมือและสํ ง เสริมนโยบายตํางประเทศเชิ งรุก                     

ในด๎านเศรษฐกิจ การค๎าการลงทุน การเมือง สังคมและวัฒนธรรม และด๎านอ่ืน  ๆ                       
ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีกับนานาประเทศ 

- เพ่ือสํงเสริมและขยายลูํทางการค๎า การลงทุน เศรษฐกิจ และการบริการ                   
กับนานาประเทศ 

- เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักธุรกิจไทยและสนับสนุน แนวทางแก๎ไข
ปัญหาและอุปสรรคทางการค๎าระหวํางกัน 

1.2 จัดสํ งผู๎ แทนหรือคณะผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม/สัมมนา ตามภารกิจ                      
ของสํวนราชการฯ ในฐานะคณะกรรมการ กรรมการ คณะท างาน สมาชิก ข๎อตกลง               
ความรํวมมือระหวํางประเทศ และได๎รับเชิญจากนานาประเทศ เพ่ือพัฒนา เพ่ิมพูน 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู๎และประสบการณ์ระหวํางประเทศ 

1.3 จัดการประชุมหรือการรํวมเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมระหวํางประเทศ              
ซึ่งสํวนราชการฯ ด าเนินการตามภารกิจและหรือตามนโยบายรัฐบาล 

2. พิจารณาตั้งงบประมาณคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ                 
เฉพาะกรณีที่มีพันธะผูกพันที่ชัดเจน เชํน กรณีที่มีข๎อผูกพัน/ข๎อตกลงกับองค์กร                     
หรือหนํวยงานระหวํางประเทศ โดยพิจารณาระยะเวลาและจ านวนบุคลากรที่เดินทาง
เทําท่ีจ าเป็น  

3. การตั้ง… 
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3. การตั้งงบประมาณคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ ควรต๎องระบุ
ประเทศให๎ชัดเจน ไมํควรระบุเป็นกลุํมประเทศ 

ด๎านกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน 
1. ให๎ตรวจสอบงบดุลและสถานะเงินสดคงเหลือ 
2. หากมีเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินสะสมคงเหลือจ านวนมาก เห็นควรให๎

พิจารณาใช๎เงินจากแหลํงดังกลําวกํอนเป็นอันดับแรก โดยปรับลดรายการหรือโครงการที่
สามารถใช๎จํายจากเงินนอกงบประมาณ  และ/หรือแหลํงเงินอื่น ๆ ได ๎

หลักเกณฑ์การปรับลดงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  
ในกรณีดังตํอไปนี้ 

1. โครงการ/รายการที่ความพร๎อมยังไมํมีความชัดเจน เชํน โครงการที่ยังไมํมี                
ความชัดเจนวําหนํวยงานจะได๎รับการพิจารณาให๎เป็นผู๎ด าเนินการ   

2. อัตราคําใช๎จํายการฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จําย             
ในการเดินทางไปราชการตํางประเทศให๎เป็นไปตามเกณฑ์/อัตราที่ส านักงบประมาณก าหนด 

3. จ านวนกลุํมเปูาหมายและระยะเวลาในการฝึกอบรม สัมมนา บุคลากรสนับสนุน 
ให๎ตั้งตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ รวมทั้งให๎
พิจารณาใช๎สถานที่ของรัฐเป็นล าดับแรก 

4. งบประมาณการฝึกอบรมสัมมนาที่มีความซ้ าซ๎อนทั้ ง ในด๎านหลักสูตร                         
และกลุํมเปูาหมาย 

5. คําใช๎จํายในการจัดท าของแจก/ของที่ระลึก  เชํน กระเป๋า เสื้อ เป็นต๎น                   
ให๎แกํผู๎เข๎ารับการอบรม-ผู๎จัดอบรม 

6. คําใช๎จํายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กรณีท่ีไมํใชํภารกิจหลักของหนํวยงาน 
7. งบประมาณการจัดท ารายงานประจ าปี ปฏิทิน ไดอารี่ 
8. การจ๎าง Organizer และสื่อสัญจร (Press Tour) และสื่อหนังสือพิมพ์ 
9. จ านวนและระยะเวลา ในการจ๎างที่ปรึกษาให๎เหมาะสมกับลักษณะงาน                     

ของโครงการเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
10. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการตํางประเทศให๎ตั้ง เฉพาะกรณีที่มีพันธะ

ผูกพันที่ชัดเจน เชํน กรณีท่ีมีข๎อผูกพัน/ข๎อตกลงกับองค์กร หรือหนํวยงานระหวํางประเทศ 
โดยให๎พจิารณาปรับลดระยะเวลาและจ านวนบุคลากรลงตามความจ าเป็น 

11. โครงการ/รายการวิจัยที่เสนอตั้งไว๎นอกแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
12. คําจ๎างเหมาบริการรายการหรือโครงการที่หนํวยงานสามารถด าเนินการเองได๎

หรือสามารถให๎หนํวยงานอื่นด าเนินการแทนได๎ แทนการจ๎างด าเนินการ 
13. ระยะเวลาการจ๎างที่ปรึกษา โดยให๎มีระยะเวลาในการจ๎างไมํเกิน 2 ใน 3                    

ของระยะเวลาโครงการ 

ในสํวนของงบประมาณคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง รวมทั้งคําจ๎างที่ปรึกษา
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งการลงทุนในทุกงบรายจําย มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1. การพิจารณาให๎ใช๎หลักงบประมาณฐานศูนย์ (Zero - based) 
 
 
 

2. เป็นรายการ… 
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2. เป็นรายการที่สอดคล๎องกับภารกิจของสํวนราชการ ให๎ความส าคัญ                       
กับความตํอเนื่องในการบริหารราชการแผํนดิน ควบคูํกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์              
และนโยบายเรํงดํวนที่ส าคัญของรัฐบาล 

3. ให๎ความส าคัญกับการก าหนดเปูาหมายและงบประมาณที่ เหมาะสม                          
มีความจ าเป็น สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีศักยภาพในการใช๎จํายงบประมาณ          
โดยพิจารณาจากผลงานและผลการใช๎จํายงบประมาณปีปัจจุบันประกอบด๎วย งบประมาณ
ไมํซ้ าซ๎อนกับหนํวยงานอื่น 

4. มีความพร๎อมในการด าเนินงาน 
4.1 คําครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคาหรือผลการสอบราคา              

มีสถานที่หรือพ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมาย
หรือระเบียบที่เก่ียวข๎องแล๎ว 

4.2 คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา          
มีสถานที่ หรือ พ้ืนที่พร๎อมที่ จะด า เนินการ รวมทั้ งมีการตรวจสอบและด า เนิน                            
การตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข๎องแล๎ว 

5. รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่มีราคามาตรฐาน ให๎พิจารณาปรับลด
ตามราคามาตรฐานปัจจุบัน กรณีครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ให๎เป็นไปตามราคาที่ส านักงบประมาณเคยอนุมัติ หรือตามราคาที่สํวนราชการเคยจัดหา 
หรือตามผลการสอบราคาหรือสอดคล๎องกับราคาตลาดเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให๎ปรับลดตามเกณฑ์ราคามาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล                      
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

6. ส าหรับครุภัณฑ์ทดแทน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนให๎ทดแทน
เฉพาะที่มีอายุการใช๎งานเกินกวํา 7 ปี รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะให๎ทดแทนเฉพาะ
รถยนต์ที่มีอายุการใช๎งานเกินกวํา 12 ปี  

7. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นรายโครงการหรือรายการที่เป็นวงเงินรวม
ไมํได๎จ าแนกครุภัณฑ์หรือรายละเอียดประเภทรายการ ให๎เสนอรายละเอียดประกอบพร๎อม
วงเงิน และที่มาของวงเงิน เชํนตามราคามาตรฐาน หรือตามใยเสนอราคา 

8. รายการสิ่งกํอสร๎าง ที่ผูกพันงบประมาณตามสัญญา หรือผูกพันงบประมาณ             
ตามมาตรา 23 ให๎ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจําย และเงินที่กันไว๎เบิกจําย
เหลือมปีมาเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานที่ตั้งงบประมาณปี 2561 โดยให๎ตั้ง
งบประมาณไมํเกิน 8 เดือน (ถึงเดือนพฤษภาคม 2561) ยกเว๎น กรณีเป็นปีสุดท๎ายให๎ตั้ง
งบประมาณไมํเกิน 10 เดือน (ถึงเดือนกรกฎาคม 2561) หากมีผลการด าเนินงานลําช๎า
กวําที่ก าหนดไว๎และคาดวําไมํสามารถใช๎จํายได๎ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561               
ให๎ปรับลดงวดงานงวดเงินให๎สอดคล๎องกับข๎อเท็จจริง  

 
 
 
 
 
 

กรณีทราบผล… 
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กรณีทราบผลประกวดราคาแล๎ว  หากเป็นรายการที่แล๎วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให๎ปรับลดงบประมาณตามผลการประกวดราคา แตํหากมีการผูกพัน
งบประมาณในปีตํอไป ให๎ปรับงบประมาณตามแผนการใช๎จํายตาม TOR ของผลการ
ประกวดราคา 

9. รายการคําที่ดิน หากไมํมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน หรือรายชื่อประชาชน         
ที่ยอมรับคําชดเชยจากการเจรจาปรองดอง ให๎พิจารณาปรับลดได๎  

กรณีมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินและได๎มีการส ารวจประเมินคําชดเชยที่ดินหรือ
สิ่งกํอสร๎าง สามารถระบุพ้ืนที่การจํายคําชดเชยได๎ ให๎พิจารณาแผนการใช๎จํายงบประมาณ
และเงินท่ีกันไว๎เบิกเหลื่อมปีมาพิจารณาประกอบด๎วย 

10. รายการคําจ๎างที่ปรึกษาเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งการลงทุน ให๎พิจารณาอัตราคําใช๎จําย              
ให๎เป็นไปอยํางประหยัด และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลาง   
การจ๎างที่ปรึกษาสามารถเบิกจํายได๎ในปีงบประมาณ โดยระยะเวลาไมํเกิน 9 เดือน              
ทั้งนี้ หากลักษณะงานไมํมีความจ าเป็นต๎องใช๎ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านหรือใช๎เทคโนโลยี
ชั้นสูง หรือใช๎ก าลังคนจ านวนมาก ให๎ปรับลดหรือให๎หนํวยงานด าเนินการเอง 

หลักเกณฑ์การปรับลดงบประมาณคําครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง รวมทั้งคําจ๎าง         
ที่ปรึกษาเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งการลงทุน ที่ตั้งงบประมาณไว๎ในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบ
รายจํายอื่น ดังนี้  

1. ผลการประกวดราคาต่ ากวํางบประมาณที่ตั้งไว๎ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ผลการด าเนินงานลําช๎ากวําที่ก าหนดไว๎และคาดวําไมํสามารถใช๎จํายได๎ทัน

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. หมดความจ าเป็นหรือได๎ใช๎เงินเหลือจํายหรือที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วหรือยกเลิก

ซ้ าซ๎อน 
4. เป็นไปตามราคามาตรฐาน หรือราคาท่ีเคยจัดซื้อ 
5. ประหยัดคําใช๎จํายเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือปรับลดจ านวนที่จัดซื้อจัดจ๎าง                  

หรือปรับเปูาหมาย 
6. ปรับลดโครงการ/รายการ ที่ยังไมํมีความพร๎อม ความชัดเจนในการด าเนินงาน 
7. ปรับลดอัตราคําใช๎จํายตํอหนํวยตามหลักเกณฑ์ แนวทางที่ส านักงบประมาณ

หรือคณะกรรมาธิการฯ ก าหนด เชํน คําใช๎จํายในการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ 
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการตํางประเทศชั่วคราว เป็นต๎น 

8. ปรับลดรายการที่มีการด าเนินการซ้ าซ๎อนกันระหวํางหนํวยงาน เชํนการ
ฝึกอบรมสัมมนา 

9. ปรับลดรายการที่ไมํสอดคล๎องกับภารกิจ หน๎าที่ของหนํวยงาน หรือไมํใชํกรณีที่
มีพันธะผูกพัน/ข๎อตกลง 

10. กรณีอ่ืนๆ  
 
 
 
 
 

อยํางก็ตาม… 
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 อยํางก็ตาม ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได๎แจ๎งวํากระทรวงมหาดไทยได๎รับ
รายงานปัญหา และข๎อหารือ กรณีหนํวยตรวจสอบได๎มีข๎อหํวงใยเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แผนงานบูรณาการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกนักทํองเที่ยวรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โดยการน าสายไฟและสายเคเบิ้ลลงดิน ซึ่งเกิดปัญหาความไมํพร๎อมด๎านแบบรูปรายการ 
หนํวยด าเนินการไมํมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในการออกแบบและประมาณราคา              
หรือไมํได๎มีภารกิจ/อ านาจหน๎าที่โดยตรงตลอดจนปัญหาข๎อขัดข๎องในการบริหารจัดการ
และบ ารุงรักษาทรัพย์สินเมื่อด าเนินการแล๎วเสร็จ ซึ่งอาจด าเนินการที่ไมํเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง เป็นโครงการ
ที่ได๎รับแจ๎งเฉพาะวงเงินงบประมาณไมํมีแบบรูปรายการประกอบในใบแจ๎งงบประมาณ             
ที่ไมํสามารถด าเนินการได๎ทันทีเมื่อได๎รับแจ๎งงบประมาณ ดังนั้น หากจังหวัดและ                   
กลุํมจังหวัด มีความประสงค์จะด าเนินแผนงาน/โครงการในลักษณะดังกลําวในปีตํอไป               
จึงขอให๎จังหวัด และกลุํมจังหวัดให๎ความส าคัญประเด็นตํางๆ ดังนี้ 

1. ให๎พิจารณาถึงความจ าเป็นของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล๎องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ และต๎องเป็นโครงการที่ชํวยพัฒนาหรือแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
หากไมํด าเนินการจะเกิดความเสียหาย หรือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน                    
และน าไปสูํการกระตุ๎นให๎เกิดการลงทุน ของภาคเอกชนและสร๎างรายได๎ให๎จังหวัด/กลุํมจังหวัด 

2. ให๎ตรวจสอบความพร๎อมในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงกา ร                  
อยํางละเอียดรอบคอบให๎ถูกต๎องครบถ๎วนในทุกมิติกํอนด าเนินการ อาทิ หนํวยด าเนินการ
มีภารกิจหรืออ านาจหน๎าที่โดยตรง บุคลากรมีความพร๎อมในการด าเนินการ ความพร๎อม
ของพ้ืนที่ด าเนินการ ความพร๎อมด๎านแบบรูปรายกาและประมาณราคา  

3.  ให๎ค านึ งถึ งความคุ๎มคํ า  ประโยชน์ของโครงการที่คาดวํ าจะได๎ รับ                          
ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคง โดยเฉพาะประโยชน์                    
ที่จะเกิดกับประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีแนวทางบริหารจัดการโครงการหรือการโอน
ทรัพย์สินให๎แกํหนํวยงานรับผิดชอบดูแล บ ารุงรักษาเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืนสืบไป 

4. ให๎ด าเนินการตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนตําง  ๆ               
ตามท่ีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด และปฏิบัติให๎เป็นไป 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข๎อง 

นายกฤษณะ พินิจ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 กลุํมจังหวัดจะชี้แจงคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณารํางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา 
ประชาสัมพันธ์ คําจ๎างเหมาบริการ คําจ๎างที่ปรึกษา การวิจัยและถํายทอดเทคโนโลยี คําเชํา 
คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจํายอ่ืน องค์การ
มหาชน หนํวยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุน และเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงาน
บูรณาการตามที่ได๎รับมอบหมาย (แผนงานบูรณาการสํงเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุํมจังหวัด
แบบบูรณาการ) โดยคณะอนุกรรมาธิการฯให๎ความส าคัญกับการใช๎พ้ืนที่ของโครงการ                   
ซึ่งต๎องมีรายละเอียดงบลงทุน แบบ ปร.4 และ ปร.5 มีแบบแปลนในการกํอสร๎าง เอกสาร              
ในการอนุญาตใช๎พ้ืนที่ด าเนินการ  

นายปวิณ... 



 

  -๒๖- 
 
นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

ให๎เตรียมรายละเอียดงบลงทุน แบบปร.4 และปร.5 แบบแปลนในการกํอสร๎าง              
และเอกสารในการอนุญาตใช๎พื้นที่ด าเนินการ 

นายทวีศักดิ์ ขันธราช ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
 โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1               
 - กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ (กิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวเส๎นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวและจุดศึกษาธรรมชาติ) 
งบประมาณ 7 ,000 ,000 บาท อยูํในระหวํางการรวบรวมเอกสาร ซึ่งเป็นอ านาจ                 
ของหัวหน๎าอุทยาน หนํวยงานจึงไมํมีปัญหาการใช๎พื้นที่  
 - กิจกรรม 9 เส๎นทางทํองเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต๎นน้ าตามรอยพระบาท 
งบประมาณ 18,258,900 บาท หัวหน๎าหนํวยงานสามารถด าเนินงานได๎ตามมาตรา 19 
หนํวยงานจึงไมํมีปัญหาการใช๎พื้นที่  

นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

 - กิจกรรมปรับปรุงถนนสายทางเข๎าอุทยานแหํงชาติขุนขาน อ าเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหมํ งบประมาณ 9,000,000 หนํวยงานที่รับผิดชอบคือ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมํ 
 - กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยวทางหลวงหมายเลข 
1192 สาย อินทนนท์ -แมํแจํม  อ า เภอแมํแจํม  จั งหวัด เชี ยง ใหมํ  งบประมาณ 
15,000,000 บาท หนํวยงานที่รับผิดชอบคือ แขวงทางหลวงเชียงใหมํท่ี 1 

นายวัชรพล รอดรักษ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
โครงการยกระดับหัตถกรรมท๎องถิ่นสูํอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Reinvented Craft) 

กิจกรรมปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนือและภูมิทัศน์โดยรอบ
ภายในศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 งบประมาณ 3 ,541,000 บาท ไมํมีปัญหา                       
การใช๎ พ้ืนที่ เนื่องจากอาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนืออยูํภายใน                
ศูนย์สํงเสริมอุตสาหกรรมที่ 1 

นายอนันต์ จิตจง ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                    

 - กิจกรรมปรับปรุงถนนเพ่ือการทํองเที่ยวเลียบสนามบินปาย สายทาง มส.ถ                  
1-0014 บ๎านห๎วยปู-บ๎านน้ าของ ต าบลแมํนาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแมํฮํองสอน 
หนํวยงานรับผิดชอบส านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดแมํฮํองสอน ไมํมีปัญหา           
ทางพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นถนนที่ส านักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดแมํฮํองสอน              
เป็นผู๎รับผิดชอบ 

- กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 
105 – บ๎านแมํสามแลบ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ชํวง กม. 62 + 
873 ถึง กม. 69 + 873 ระยะทาง 7 กม. งบประมาณ 50,000,000 บาท หนํวยงาน
รับผิดชอบคือ แขวงทางหลวงชนบทแมํฮํองสอน  

 
 
 

นายสรวง... 



 

  -๒๗- 
 
นายสรวง สุวรรณ แขวงทางหลวงล าพูน 

โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1              
 - กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรม (ตํอเนื่อง) ล าปาง ต าบลเวียง
เหนือ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง งบประมาณ 3,134,400 บาท มีแบบปร.4 
และปร.5 ไมํมีปัญหาการใช๎พื้นที่ เนื่องจากอยูํในเขตเทศบาลนครล าปาง 

- กิจกรรมการกํอสร๎างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ 2 
ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  งบประมาณ 3,500,000 บาท               
และกิจกรรมการกํอสร๎างอัตลักษณ์ท๎องถิ่นเชิงวัฒนธรรมเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวบริเวณ
รอบคูเมือง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน งบประมาณ 1,400,000 
บาท มีแบบ ปร.4 และ ปร.5 ไมํมีปัญหาการใช๎พ้ืนที่ เนื่องจากอยูํในเขตเทศบาล                  
เมืองล าพูน 

โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางเพ่ือการทํองเที่ยว กิจกรรมพัฒนาทางหลวง
หมายเลข 106 ตอนห๎วยหญ๎าไซ-ลี้  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน (ตอน 1) งบประมาณ 
15,000,000 บาท มีแบบปร.4 และปร.5 มีหนังสืออนุญาตการใช๎พื้นที ่

นายวิทยา ปินตาเสน แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางเพ่ือการทํองเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงโครงขําย                 
ทางหลวงชนบท สาย บ. รํองกาด – บ. หัวฝาย อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ระยะทาง 
3 กม. งบประมาณ 14,900,000 บาท และกิจกรรมปรับปรุงโครงขํายทางหลวงชนบท 
สายแยกทางหลวงหมายเลข 11 – บ๎านสะแลํง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
ระยะทาง 3 กม. งบประมาณ 14,500,000 บาท มีแบบ ปร.4 และ ปร.5 มีหนังสือ
อนุญาตการใช๎พื้นที ่

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ให๎หนํวยงานที่มีโครงการ/กิจกรรมงบลงทุนสํงหนังสือและเอกสารการยืนยัน               

การขอให๎พ้ืนที่ด าเนินงาน แบบปร.4 ปร.5 แบบแปลน มายังกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  

นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
การเตรียมการชี้แจงงบประมาณในสํวนของงบด าเนินงาน กรณีการฝึกอบรม 

ประชุม สัมมนา ให๎ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 โดยก าหนดแผนการใช๎จํายงบประมาณ             
ให๎เบิกจํายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ให๎มากที่สุดหรือไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ของวงเงิน    
ที่ได๎รับ ในสํวนของงบลงทุน สิ่งปลูกสร๎าง ครุภัณฑ์ให๎เตรียมเอกสารความพร๎อมของ
แผนการใช๎จําย ปร.4 ปร.5 แบบแปลน มาตรฐานราคาครุภัณฑ์ การขออนุญาตใช๎พ้ืนที่ 
โดยขอให๎สํงเอกสารความพร๎อมของโครงการ ไปยังกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และขอให๎รองผู๎วําราชการจังหวัดแตํละจังหวัด รับรอง
ข๎อมูลเอกสารความพร๎อมของโครงการ สํวนการชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ มอบหมาย                
ให๎หัวหน๎าคณะท างานกลุํมภารกิจ (Cluster) คณะท างานด๎านการจัดท าแผนพัฒนา              
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข๎าและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 รํวมให๎ข๎อมูลสนับสนุน 

มติที่ประชุม… 





ภาพถ่ายการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  

ครั้งที่ 4/๒๕61 
วันที่ 2 กรกฎาคม ๒๕61 เวลา 13.30 น.     

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
************************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  -๒- 
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