
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  

ครั้งที่ 5/๒๕61  
วันที่ 17 กันยายน ๒๕61 เวลา 13.30 น.     

ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
************************************ 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่        ประธานการประชุม 
    (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

2. นายส าเริง ไชยเสน  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
3. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
4. นายชาญชัย ดารารัตติกาล (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. นางนิยดา หมื่นอนันต์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  
6. นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นางปนัดดา ทองศรี  คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
8. นายพิชัย ชมพูชัยวัฒน์  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นายกิตติ เหลืองจิรโณทัย  (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าปาง 
10. นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง 
11. นายสรศักดิ์ ธนันไชย  (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าพูน 
12. นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
13. นางสาวบุษบง จันทเลิศ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
14. นายบุรินทร์ ค าไว  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
15. นางสุพัตรา เหลืองอภิชน  (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  
16. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินต๊ะปวง (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
17. ว่าที่ พ.ต. อนันต์ ชัยสา  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายสมพร วะเท   (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
19. นายชัยรัตน์ ทองใบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
20. นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
21. ว่าที่ร้อยตรี ภัคภูมิ เสียงอ่อน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
22. นางทิพยวารี คีรีวรรณ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
23. นายเอกอาทิตย์ สิทธิชัยวงค์ (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
24. นางอรพินธ์ อิก าเหนิด  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
25. นางสาวศิริวรรณ เขื่อนค า  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางดารุณี ใจศิล   (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นายอนันต์ จิตจง   (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 

ผู้ไม่มา... 
 



 

  -๒- 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ) 

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
6. มล.นิศามณี ผลธัญญา   ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายยงยุทธ ชอบท าดี  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายเทพินทร์ พงษ์วดี  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นายไพบูลย์ สุขมา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
10. นายสวัสดิ์ ลาดปะละ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางศิริพร รือเรือง   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายสมคิด ปัญญาดี  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ  ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)  
5. นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นายสมคิด ปัญญาดี  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายสงกรานต์ มูลวิจิตร  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายทวีศักดิ์ ขันธราช  ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 
9. นายประภาส มหินชัย  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
10. นายวุฒิชัย ค าดี   ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
11. นายนรินทร์ ค าตา   ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
12. นางสายพิณ เจริญสนองกุล  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  
13. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
14. นางสิริยา บุญญศิริพฤษ์  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นายพลแก้ว วัชระชัยสุรพล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายบดินทร์ อินตายวง  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นางสาวอัญชญา ดุจจานุทัศน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นางสาวปทุม กาวิละ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายเจริญ สีวาโย   ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางสาวนภวรรณ ธาตุอินจันทร์ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายสุรพล ปลื้มใจ   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
22. นางพรสวรรค์ หมายยอด   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
23. นางธนาภรณ์ เจริญสุข  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
24. นายวัชรพล รอดรักษ์  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

 
 

25. นายบุญสม... 



 

  -๓- 
 

25. นายบุญสม ธัญญานิธิวัฒน์  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
26. นายธนกร วงศ์พุฒิ  แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน  
27. นายทนงศักดิ์ วิงวอน  แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 
28. นายณัฐวุฒิ วงศ์ธิเวท  แขวงทางหลวงล าพูน 
29. นายวิทยา ปินตาเสน   แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
30. นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
31. นางสาวพิศสุภางค์ สุขสัน  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
32. นางอรทัย ทรงศรีสกุล  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 
33. นางสาวอุไรวรรณ แก้วมูลค า ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง 
34. นายชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตา  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
35. นายนพดล ปั้นรัตน์  การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดล าพูน 
36. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ส านักชลประทานที่ 1 
37. นายเอกรัตน์ มณีชมพู  โครงการชลประทานเชียงใหม่ 
38. นางสาวอังสินีย์ สุพรม  เทศบาลเมืองล าพูน  
39. นายธีรัตน์ พันธุประกิจ  โครงการชลประทานล าพูน 
40. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
41. นางสาวสุวลี ทองทัพ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
42. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
43. นายจิรวัฒน์ ดีวะรัตน์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
44. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
45. นางสาวสุดา เตจ๊ะสา  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
46. นางสาวพลอยไพลิน ค้าชัยภูมิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
47. นางสาวกรชนก อาทรเกตุ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
48. นางสาวนวภัสร์ กล่ ากองกูล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
49. นางสาวกนกรัตน์ บุญลิขิต  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
50. นางสาวไข่มุก ชอบสว่าง  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
51. นายปิติภัทร รามทอง  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
52. นางสาวศรัณยา วิภาศรีนิมิต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มประชุม... 
 



 

  -๔- 
 
เริ่มประชุมเวลา     13.3๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

 การประชุมคณะคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 5/2561 มีระเบียบวาระ
การประชุมส าคัญ คือ เรื่องการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี                 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเมื่อ                        
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้แล้ว  
จะเป็นขั้นตอนการอนุมัติ โครงการและมอบอ าน าจการด า เนินโครงการ  และ                         
เรื่องแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดท าแผน
ดังกล่าว                   

ที่ประชุม รับทราบ   
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

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

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท ารายงาน                     

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/๒๕61 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม 
จ านวน 28 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 http://www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก. )
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/๒๕61 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 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 รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

 
 

งบประมาณ... 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรผ่านส่วนราชการ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแนว

ทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 12 
โครงการ งบประมาณ 4,210,795,800 บาท งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรผ่านส่วนราชการ 
จ านวน 4,127,690,400 บาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจ า 815,320,050 บาท ร้อยละ 
20.10 และรายจ่ายลงทุน 3,324,456,770 บาท ร้อยละ 79.90 และงบประมาณ                   
ที่ได้รับจัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 83,105,400 บาท แบ่งเป็น 
รายจ่ายประจ า 31,245,400 บาท ร้อยละ 37.60และรายจ่ายลงทุน 51,860,000 บาท 
ร้อยละ 62.40 โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 ดังนี้ 

1. มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 3,395,768,294.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.27 
(12 โครงการ 359 รายการ)   

2. ยังด าเนินการอยู่ จ านวน 47,087,731.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.14                       
(2 โครงการ 4 รายการ)  

3. เงินเหลือจ่าย จ านวน 308,158,636.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 .47                        
(11 โครงการ 213 รายการ)  

4. ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จ านวน 376 ,675 ,738.00 บาท คิดเป็น              
ร้อยละ 9.13 (6 โครงการ 64 รายการ) 

นายธีรัตน์ พันธุประกิจ โครงการชลประทานล าพูน 

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา กิจกรรมแหล่งน้ าและการจัดการ              
เพ่ือน าไปสู่ "พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ" กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้ าแม่กวงและ           
ลุ่มน้ าแม่ทา (พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่จังหวัดล าพูน) สนับสนุนเป็น Northern 
Thailand Food Valley "ปรับปรุงฝายบ้านยู้ ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน ก่อสร้ างประตูระบายน้ า พร้อมอาคารปูองกันการกัดเซาะ"  งบประมาณ 
65,000,000 บาท เงินกันเหลื่อมปี จ านวน 32,937,952 บาท เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 
12,774,277.65 บาท และคงค้างเบิกจ่าย จ านวน 15,853,933.42 บาท ปัจจุบัน
โครงการชลประทานล าพูน ได้ด าเนินงานตามผลงานร้อยละ 65 คาดการณ์ว่าจะต้องกันเงิน
เหลื่อมปีเนื่องจากพ้ืนทีก่่อสร้างมีน้ าท่วม ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงนี้ 

นายนพดล ปั้นรัตน์ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดล าพูน 

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา "พัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว                
ในเขตเมือง" "การก่อสร้างระบบประปาเพ่ือคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ โรงกรองน้ าริมปิง
ถึงหน่วยบริการปุาซาง ต าบลปุาซาง อ าเภอปุาซาง จั งหวัดล าพูน" งบประมาณ 
14,587,500 บาท เงินกันเหลื่อมปี  จ านวน 13,500,000 บาท เบิกจ่ายเหลื่อมปี           
จ านวน 6,615,000 บาท และคงค้างเบิกจ่าย จ านวน 6,885,000 บาท ปัจจุบันมีผล      
การด าเนินงานร้อยละ 49.24 โดยด าเนินการวางท่อในเขตถนนเลี่ยงเมืองล าพูน และในส่วนของ
วางท่อในเขตทางหลวงหมายเลข 106 อยู่ระหว่างรอเอกสารการอนุญาตให้วางท่อจาก  

แขวงทางหลวง... 
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แขวงทางหลวงล าพูนคาดว่าจะได้รับอนุญาตให้วางท่อจากแขวงทางหลวงภายในเดือน
กรกฎาคม 2561 ซึ่งต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้าง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภาย              
ในเดือนตุลาคม 2561 

นายสมคิด ปัญญาดี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการส่ ง เสริ มอนุ รั กษ์  ฟ้ื น ฟู  ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม                                       
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 9 ไร่ บนถนนเจริญประเทศ                     
"Hug เมือง ฮักสวน เจริญประเทศ" งบประมาณ 14,715,000 บาท เงินกันเหลื่อมปี 
จ านวน 13,612,000.00 บาท และคงค้างเบิกจ่าย จ านวน 13,612,000.00 บาท                       
ลงนามสัญญาวั นที่  5  มิ ถุ นายน 2560 แก้ ไขสัญญา และลงนามในสัญญา                                     
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เลขที่สัญญา 172/2560 กับบริษัทเอ็มดี ไอเดีย จ ากัด 
(13,612,000 บาท) เหลือจ่ายจาก E-bibding 1,103,000 บาท ขอกันเงินเหลือมปี 
13,612,000 บาท ขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561 อยู่ระหว่างเข้า
ท างาน แล้วด าเนินการงวดที่ 1 ก าหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จ านวน 4 งวด ดังนี้   

- งวดที่ 1 เป็นเงินจ านวนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง จ านวนเงิน 4,083,600 บาท              
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระยะเวลา 60 วันนับแต่วันลงนามในสัญญา ภายในวันที่                      
9 มิถุนายน 2561 

- งวดที่ 2 เป็นเงินจ านวนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง จ านวนเงิน 4,083,600 บาท              
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน (ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561) 

- งวดที่ 3 เป็นเงินจ านวนร้อยละ 20 ของค่าจ้าง จ านวนเงิน 2,722,400 บาท 
ภายใน 90 วัน (ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561) 

- งวดที่  4 งวดสุดท้ายเป็นเงินจ านวนร้อยละ 20 ของค่าจ้าง จ านวนเงิน 
2,722,400 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 (ภายใน 270 วัน นับถัดจาก
วันลงนามตามสัญญา) 

 ผู้รับจ้างต้องเริ่มท างานที่รับจ้างภายในก าหนด 270 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 
2561 และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 

นายเอกรัตน์ มณีชมพู โครงการชลประทานเชียงใหม่ 

โครงการเกษตรเพ่ืออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา กิจกรรมแหล่งน้ าและการจัดการ                
เพ่ือน าไปสู่ "พ้ืนที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ"กิจกรรมพัฒนาระบบกระจายน้ า               
เข้ าสู่ พ้ื นที่ เ กษตรสนั บสนุนการเป็ น  Northern Thailand food Valley ปรั บปรุ ง                      
เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าของคลอง 2 ขวา 20 ซ้าย งบประมาณ 19,500,000 บาท 
เงิ นกันเหลื่ อมปี  จ านวน 19 ,121 ,289.75 บาท เบิ กจ่ ายเหลื่ อมปี  จ านวน 
9,635,944.61 บาท และคงค้างเบิกจ่าย จ านวน 9,485,345.14 บาท ด าเนินการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 

 

 

 

 

นายส าเริง... 
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นายส าเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 

ขอให้น าผลการด าเนินงานมาประเมินผล เพ่ือเป็นฐานข้อมูล ในการจัดแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดไปจนถึงแผนพัฒนาภาค และพัฒนาโครงการขนาดเล็กตามนโยบายการเพ่ิม       
ขีดความสามารถในการแข่งขัน   

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ                

ตามแนวทางการสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 4,210,795,800 บาท โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 83,105,400 บาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจ า 
31,245,400 บาท ร้อยละ 37.60 และรายจ่ายลงทุน 51,860,000 บาท ร้อยละ 62.4
โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 ดังนี้  

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

  - โครงการพัฒนาเมืองและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง กิจกรรมการพัฒนา
องค์ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะและการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
19,815,500 บาท มี 5 งวดงานเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นสัญญา วันที่ 17 สิงหาคม 
2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 เมษายน 2561 

  - โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม               
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กิจกรรม“ปุาดูแลคน คนดูแลปุา”Maehongson Smart 
Growth Environment and Economic รายการปุาแม่ปายฝั่งซ้าย โดยส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน งบประมาณ 5,378,510 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
เริ่มต้นสัญญาวันที ่4 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2561  

 2. ยกเลิ กกิ จกรรม/โครงการ จ านวน 57,911,390 บาท (2 โครงการ                          
10 กิจกรรม) คือ 

- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                     
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จ านวน 7 รายการ โดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แม่ฮ่องสอน งบประมาณ 50,481,490 บาท 

- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ล้านนา (Lanna 
MICE - Driven Economy 4.0) จ านวน 3 รายการ โดยส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 7,429,900 บาท 

 
 
 
 
 
 

2) กลุ่มจังหวัด... 
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2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ                   
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 10 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 424,048,200 บาท  

มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 จ านวน 85,831,565.81 บาท คิด
เป็นร้อยละ 22 (โดยแยกเป็นรายจ่ายลงทุน จ านวน 26,894,063.25 บาท รายจ่าย
ประจ า จ านวน 54,230,417.47 บาท และรายจ่ายอ่ืน จ านวน 4,707,085.09 บาท)  

ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 231,464,817.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.58 (โดย
แยกเป็นรายจ่ายลงทุน จ านวน 210,231,100.45 บาท รายจ่ายประจ า จ านวน 
20,998,516.70 บาท และรายจ่ายอ่ืน จ านวน 235,200 บาท) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 106,763,817.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.18 
ประกอบด้วย ดังนี้ 

(1) ยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จ านวน 30,751,750 บาท (รายจ่ายลงทุน จ านวน 
20,107,400 บาท และรายจ่ายประจ า จ านวน 10,644,350 บาท) แยกเป็น 2 สถานะ 
ดังนี้ 

(1.1) มีกิจกรรม/โครงการทดแทน จ านวน 4 โครงการ  และ 1 กิจกรรม                        
รวมงบประมาณจ านวน 28,047,550 บาท ดังนี้  

- โครงการสร้างสรรค์หัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ไทยแลนด์ 
4.0 (Northern Creative Craft to Thailand 4.0) (โครงการ Y2) งบประมาณจ านวน 
7,490,650 บาท (งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินการหลัก คือ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ได้มีการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

- โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ - ล าพูน (Local Road) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการคมนาคมขนส่งของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (โครงการใหม่) 
งบประมาณจ านวน 8,800,000 บาท (งบลงทุน) หน่วยด าเนินการ คือ ส านักงานโยธาธิการ                        
และผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง              
ด าเนินโครงการ 

- โครงการส่ งเสริมและพัฒนาช่องทางการค้ าและการลงทุนทั้ งใน                      
และต่างประเทศกิจกรรมจ้างเหมาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์บ้ านพ่ีเมืองน้องของกลุ่มจั งหวัด  งบประมาณ 2,000,000 บาท                               
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินการ คือ ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนิน
โครงการ 

- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเชื่อมโยงธุรกิจให้มีความ
เข้มแข็ง/กิจกรรมการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารใน
ภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) งบประมาณจ านวน 
5,400,000 บาท (งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินการ คือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

- กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอร์รี่ภายในโรงเรือนระบบ
ปิด/โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร งบประมาณ 4,356,900 บาท                    
(งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินการ คือ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  

(1.2) ไม่มีกิจกรรม/โครงการทดแทน รวมงบประมาณจ านวน 2,704,200 บาท 
 

(2) เงินเหลือ... 



 

  -๙- 
 

(2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 28,992,816.80 บาท 
(รายจ่ายลงทุน จ านวน 28,074,697.80 บาท และรายจ่ายประจ า จ านวน 918,119 
บาท) แยกเป็น 2 สถานะ ดังนี้ 

(2.1) น าไปด าเนินกิจกรรม/โครงการใหม่ จ านวน 2 โครงการใหม่ 2 กิจกรรมใหม่ 
และชดเชยค่าปรับ 1 รายการ รวมงบประมาณจ านวน 28,067,412.80 บาท ดังนี้ 

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพจุดเสี่ยงและความปลอดภัยแก่ประชาชน                 
ผู้ใช้ทางหลวง งบประมาณจ านวน 6,185,724 บาท (งบลงทุน) หน่วยด าเนินการ                          
คือ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 

- โครงการอ านวยความปลอดภัยทางหลวงเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จังหวัดล าปาง 
- จั งหวัดล าพูน) งบประมาณ 6,185,724 บาท (งบลงทุน) หน่วยด าเนินการ                           
คือ แขวงทางหลวงล าปางที่ 1  

- กิจกรรมอ านวยความปลอดภัยเพ่ือปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน       
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0800 ตอนขุนตาล-อุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว งบประมาณจ านวน 
9,900,000 บาท (งบลงทุน) หน่วยด าเนินการ คือ แขวงทางหลวงล าพูน 

- กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอร์รี่ภายในโรงเรือน
ระบบปิดภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร งบประมาณจ านวน 
5,643,100 บาท (งบด าเนินงาน) หน่วยด าเนินการ คือ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

- ชดเชยค่าปรับโครงการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามอง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานเขลางค์นครหน้าซุ้มประตูเมือง 
ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ล าปาง งบประมาณ 152,864.80 บาท  

(2.2) ยังไม่ได้น าไปด าเนินกิจกรรม/โครงการใหม ่รวมงบประมาณ 925,404 บาท  
 

(3) โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ (ยังไม่มีผลเบิกจ่าย) 
ก่อหนี้ผูกพัน  230.39 ล้านบาท (54.33%)  
- โครงการส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการค้า              

การลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) งบประมาณจ านวน 10.59 ล้านบาท 
- โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร การสร้างเสริมพัฒนา                         

สวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยว งบประมาณ
จ านวน 118.63  ล้านบาท 

- โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                       
ทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณ 3.28 ล้านบาท 

- โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว  กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณจ านวน 0.53 ล้านบาท 

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพ่ือการท่องเที่ยว งบประมาณจ านวน 
56.26 ล้านบาท 

 
 

- โครงการ… 



 

  -๑๐- 
 

- โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุาภาคเหนือตอนบน งบประมาณ
จ านวน 0.48 ล้านบาท 

- โครงการเพ่ิมปริมาณน้ า สร้างความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณจ านวน 24.24 ล้านบาท   

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง 
โครงการเพ่ิมปริมาณน้ า สร้างความชุ่มชื้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                           

ในส่วนของส านักจัดการทรัพยากร ปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) ได้ท าสัญญากับห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
ดอยเหนือก่อสร้าง วงเงิน 10,259,775 บาท เริ่มงานวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – วันที่                
28 ตุลาคม 2561 จ านวน 3 งวดงาน งวด 1 จ านวน 3,385,725.75 บาท ก าหนด               
แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 งวด 2 จ านวน 3,385,725.75 บาท ก าหนด
แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 กันยายน 2561 งวด 3 จ านวน 3,488,323.50 บาท ก าหนด
แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 

 

นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมใดที่มี

ความพร้อม ให้หน่วยงานเจ้าภาพเริ่มด าเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 เพ่ือจะได้น าเงินเหลือจ่ายไปใช้ ในโครงการส ารอง (Y2) การมอบอ านาจ                             
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
และผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน มอบอ านาจในการด าเนินโครงการ เพ่ือความรวดเร็ว                     
ของหน่วยงานเจ้าภาพจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไปได้ ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ลงพ้ืนทีต่ิดตามผลการด าเนินโครงการอย่างใกล้ชิด 

นายส าเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
จังหวัดล าพูนได้เตรียมแนวทางการแผนบริหารงานโครงการ ซึ่งมีความพร้อมใน

ด าเนินโครงการ ทั้งนี้ จังหวัดล าพูนขอให้มีการมอบอ านาจเพ่ือที่จะด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปได้ กรณเีงินเหลือจ่ายจังหวัดล าพูนขอเสนอโครงการ Y2 เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
โครงการกลุ่มจังหวัดที่ยกเลิกกรณีเป็นโครงการของจังหวัดใดเห็นควรให้จังหวัดนั้น

เสนอโครงการ Y2 เพ่ือด าเนินการก่อน แต่หากมีโครงการที่ต้องด าเนินการร่วมกัน                       
ภายในกลุ่มจังหวัดทีม่ีความจ าเป็นก็ให้น าโครงการดังกล่าวเสนอเป็นโครงการ Y2 อันดับแรก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564)       
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด                     
และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติของคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ด้ านวิชาการ (อ .ก .บ .ภ .  วิชาการ )  ครั้ งที่  1/2561                 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนา    
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ ก.บ.ภ. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 และก าหนดให้จังหวัด        

                         และกลุ่ม... 



 

  -๑๑- 
 

และกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้ ก.บ.ภ. 
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ต่อมาคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ. )  ได้ประชุมครั้ งที่  2/2561 เมื่อวันที่  5 กันยายน 2561 ซึ่ งส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการ 
ก.บ.ภ. ได้เสนอให้ ก.บ.ภ. พิจารณาเลือกข้อเสนอปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามปฏิทินที่ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. วิชาการ หรือข้อเสนอปรับปฏิทินใหม่                 
ซึ่งข้อเสนอปรับปฏิทินใหม่ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ ก.บ.ภ. ภายใน
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้  ก.บ.ภ. ได้พิจารณาเลือกข้อเสนอปฏิทินการจัดท า
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประ จ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อเสนอปรับใหม่ และมอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝุาย
เลขานุการ ก.บ.ภ. ด าเนินการแจ้งเวียนผลการประชุมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ          
เ พ่ือใช้ เป็นแนวทางด าเนินการต่อไป  ที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                       
ได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 
– 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

กิจกรรม วันที่ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดท า
โครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 (ช่วงที่ 1) 

11 – 12 กันยายน 2561 

2. ประชุมคณะท างานกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านการเกษตร 22 สิงหาคม 2561 
3.  ประชุมคณะท างานกลุ่ มภารกิจ  (Cluster)  ด้ านการ
ท่องเที่ยว 

23 สิงหาคม 2561 

4. ประชุมคณะท างานกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านการค้า              
การลงทุน และต่างประเทศ 

24 สิงหาคม 2561 

5. ประชุมคณะท างานกลุ่ มภารกิจ (Cluster) ด้ านทรัพยากร               
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

27 สิงหาคม 2561 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดท า
โครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (ช่วงที่ 2) 

3 – 5 กันยายน 2561 

7. ประชุมคณะท างานด้านอ านวยการจัดท าแผน 10 กันยายน 2561 

 

 

อย่างไรก็ตาม... 



 

  -๑๒- 
 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ก.บ.ภ. ได้ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่ง
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2563 ให้ ก.บ.ภ. ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 จะมีการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                 
(พ .ศ .  2561 – 2565)  ฉบับทบทวน ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563                              
ก่อนส่งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563  ให้ ก.บ.ภ. ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ต่อไป 

นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

เสนอให้จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ส าหรับเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม
ให้พิจารณาความพร้อม ความละเอียด หลักการและเหตุผล ความจ าเป็นของโครงการ 
รูปแบบรายการ ปร.4 ปร.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน ความพร้อมในการขอใช้พ้ืนที่                             
ความคุ้มค่าของโครงการ ทั้งนี้ขอให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ก าหนดแผนในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

มติที่ประชุม มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ก าหนด
 แผนการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 การด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                  
พ . ศ .  2562  สภ านิ ติ บั ญญั ติ แห่ ง ช าติ  แ ละคณะอนุ ก ร รมา ธิ ก า ร ฝึ ก อบรม                        
สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน                
งบรายจ่ายอ่ืน องค์การมหาชน หน่วยงานในก ากับ รัฐวิสาหกิจ กองทุน และเงินทุน
หมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย (แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2561 ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ฯ ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สรุปยอด
ปรับลด ดังนี้ 

 

 

งบประมาณ... 



 

  -๑๓- 
 

งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปรับลด คงเหลือ 

408,350,000 20,400,000 387,950,000 

รายการที่ถูกปรับลด คือ 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ปรับลด คงเหลือ 

โคร งการพัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรม Lanna Green 
Golf (LGG) 

4,000,000 4,000,000 0 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
ระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
ทันสมัยรุ่นใหม่ (Young Smart Famer) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

4,000,000 2,000,000 2,000,000 

โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจ
เกษตร กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการผลิตและการตลาดไม้ดอก                  
กลุ่มปทุมมา กระเจียว และว่านสี่ทิศ                
สู่ตลาดโลก  

10,000,000 8,000,000 2,000,000 

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) 

18,588,600 6,400,000 12,188,600 

ดังนั้น โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องเตรียมความพร้อมด าเนินการ 
จ านวน 16 โครงการ ได้แก่ 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ 

1. โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว                
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

34,642,000 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม ่

2. โครงการพัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

96,544,300 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม ่

3. โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเมือง
สุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

8,428,600 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม ่

4. โครงการนวัตกรรมต่อยอด
อุตสาหกรรมสร้างมลูค่าเพิ่มสูต่ลาด
สากล (Northern Inno 
Showcase) 

2,764,000 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

5. โครงการยกระดับหตัถกรรมทอ้งถิ่น
สู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 
(Reinvented Craft) 

8,123,200 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

โครงการ... 



 

  -๑๔- 
 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงานเจ้าภาพโครงการ 

6. โครงการโรงงานต้นแบบอุทยาน
อาหารภาคเหนือ (Northern 
Thailand Food Valley Pilot Plant) 

2,420,300 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม ่

7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วย
นวัตกรรมแบบเปิด (Open  
Innovation) 

5,100,200 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม ่

8. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ              
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
สู่การเป็นนักการตลาดสากล 

10,715,900 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่

9. โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน
และการพัฒนาหัตถกรรมล้านนา
สร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative 
Craft) 

16,200,000 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม ่

10. โครงการจดังานแสดงสินค้าทีม่ี
ศักยภาพเพื่อส่งเสรมิการค้าการ
ลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna 
Expo) 

26,419,000 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่

11. โครงการพัฒนาและปรับปรุง 
เส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้า
ชายแดน 

79,400,000 แขวงทางหลวงชนบทล าพูน 

12. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร 

6,334,800 
 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม ่

13. โครงการยกระดับการแข่งขัน               
ในระบบธุรกิจเกษตร 

58,399,400 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม ่

14. โครงการอนรุักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า 

12,188,600 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม ่

15. โครงการแกไ้ขปัญหาหมอกควันไฟ
ปุาภาคเหนือตอนบน 1 

11,336,700 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม ่

16. โครงการปรับตัวและรบัมือกบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศและสาธารณภัย 

3,933,000 ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 

17. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน               
กลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ 

5,000,000 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

รวม 387,950,000  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ                

ตอนบน 1 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ                   
ตอนบน 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น 3            
อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยขอให้หน่วยงาน
เจ้าภาพโครงการจัดเตรียมเอกสารส าหรับการขออนุมัติโครงการส่งให้กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561 ซึ่งประกอบด้วย 

(1) เอกสาร... 



 

  -๑๕- 
 

(1) เอกสารโครงการตามแบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุ่ มจังหวัดและ
รายละเอียดโครงการตามค าของบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

(2) เอกสารแบบการจัดท าแผน/รายการผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/
โครงการ จ าแนกตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 

(3) เอกสารแสดงความพร้อมของโครงการ เช่น รายการสิ่งก่อสร้างจะต้องมีหนังสือ
การอนุญาตให้ใช้พื้นที ่

(4) เอกสารรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อย่างไรก็ตาม มีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงเจ้าภาพโครงการ/ขอเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม/ขอยกเลิกกิจกรรม ดังนี้ 

1. ขอเปลี่ยนแปลงเจ้าภาพโครงการ 

 
2. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม   

 
 

3. ขอยกเลิก 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ่

8,428,600 เปลี่ยนเจ้าภาพหลัก จากเดิมส านักงาน
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็น
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

2 โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบ
ธุรกิจเกษตร 

ส านักงานปศุสตัว์เขต 5 58,399,400 เปลี่ยนเจ้าภาพหลัก จากเดิมส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ่

8,428,600 เปลี่ยนเจ้าภาพหลัก จากเดิมส านักงาน
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็น
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

2 โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบ
ธุรกิจเกษตร 

ส านักงานปศุสตัว์เขต 5 58,399,400 เปลี่ยนเจ้าภาพหลัก จากเดิมส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

3 โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่น
อุตสาหกรรมไลฟส์ไตล์ 
(Reinvented Craft) 

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 

3,541,000 ปรับปรุงรูปแบบรายการโครงการยกระดับ
หัตถกรรมท้องถิ่นอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 
( Reinvented Craft) เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม
ละเอียดมากขึ้น โดยใช้สถานที่เดิม ราชการ
ไ ด้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  ว ง เ งิ น
งบประมาณเท่าเดิม 



 

  -๑๖- 
 

 
3. ขอยกเลิกกิจกรรม  

 
4. ขอความเห็นชอบในหลักการ (การเปลี่ยนแปลงโครงการ/การเปลี่ยนหมวด

รายจ่ายงบประมาณ) 

 
 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
การเปลี่ยนแปลงโครงการที่กระทบต่อแผน ฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบ                  

จากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ และชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.)  

 
 
 

 
นายคมกริช... 

 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการยกระดับหัตถกรรม
ท้องถิ่นอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 
(Reinvented Craft) 

ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 

1,900,000
(รายจ่ายอื่น) 

ขอยกเลิกกิจกรรมศึกษาดูงานที่  Ishikawa 
ประเทศญี่ปุุน เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนใน
การตั้งหมวดรายจ่าย 

2 โครงการนวัตกรรมต่อยอด
อุตสาหกรรมสร้างมลูค่าเพิ่มสู่
ตลาดสากล (Northern Inno 
Showcase) 

 2,764,000 ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากโครงการดังกล่าว
ถูกตัดกิจกรรมและปรับลดงบประมาณ ส่งผล
ให้กิจกรรมที่จะด าเนินการไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการ ฯ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับการทอง
เที่ยวพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 
106 ตอน ห้วยหญ้าไซ-ลี้ จังหวัดล าพูน 

แขวงทางหลวงล าพูน 15,000,000  ขอยก เลิ ก โ คร งก า ร  เ นื่ อ ง จ ากซ้ า ซ้ อน              
กับงบประมาณของกรมทางหลวง 

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
ระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมพัฒนา
เกษตรกรทันสมั ยรุ่ น ใหม่  (Young 
Smart Farmer) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม ่

2,000,000  ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบรายจ่ายอื่น
เป็นงบด าเนินงาน ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ 
ให้ ค ว าม เห็ นชอบปรั บลด งบประมาณ                         
และให้ข้อสังเกตว่า หากเป็นภารกิจที่ไม่มี
ความซับซอนหรือใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม              
ขั้นสูง ให้หน่วยงานเจ้าภาพควรด าเนินการเอง 

3 โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบ
ธุรกิจเกษตร กิจกรรมการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดไม
ด อ ก ก ลุ่ ม ป ทุ ม ม า แ ล ะ ก ร ะ เ จี ย ว                      
สตูลาดโลก 

ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม ่

2,000,000 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบรายจ่ายอื่น
เป็นงบด าเนินงาน ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ 
ให้ ค ว าม เห็ นชอบปรั บลด งบประมาณ                 
และให้ข้อสังเกตว่า หากเป็นภารกิจที่ไม่มี
ความซับซอนหรือใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม             
ขั้นสูง ใหห้น่วยงานเจ้าภาพควรด าเนินการเอง 



 

  -๑๗- 
 
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ               
พ.ศ. 2560 ในการจ้างที่ปรึกษาในลักษณะงานประจ า และลักษณะงานที่ยุ่งยาก ที่ต้องใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม ถ้าจะปรับเปลี่ยนเนื้องานต้องให้แตกต่างอย่างสิ้นเชิง              
ตามกฎหมาย 

 

นางศิริพร รือเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
การเปลี่ยนแปลงโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ข้อระเบียบ/แนวทาง 
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 23 

และข้อ 24 โดยสรุป กรณีส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย ต้องไม่ท าให้เปูาหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการ                   
ใช้จ่ายงบประมาณหรือแผนงานในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไป ลดลงในสาระส าคัญ
โดยหัวหน้าส่วนราชการ มีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลง กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท และต่ ากว่า 10 ล้าน
บาทตามล าดับ 

 2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ                   
พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (1) ในกรณีที่หน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย            
บูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่
สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการหรือ
กิจกรรมภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงบประมาณท้ังนี้ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบก่อน
เสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 

 3. หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่  นร 0702 /ว 83 ลงวันที่  26 
พฤษภาคม 2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการพ.ศ. 2559 กรณีการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการกิจกรรมหรือ
รายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดให้หน่วยรับ
งบประมาณสามารถพิจารณาด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

4. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ถึงแนวทาง
การบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี                  
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และได้เตรียมการส ารวจโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณ จากคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายหน่วยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อน                 
ที่จะน าเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ว่ามีความซ้ าซ้อนกับงบประมาณจากแหล่งอ่ืน
หรอืไม่ หากมีความซ้ าซ้อนให้เร่งพิจารณาด าเนินการทบทวนโครงการ (Review Project)                       
ให้มีความพร้อมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study : FS) หรือวิธีการ                     
อ่ืนใด โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  

 
คณะกรรมการ... 



 

  -๑๘- 
 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยเร่งด่วน ในส่วนกรณี
พ้ืนที่ใด ที่ต้องขออนุมิติ  อนุญาต แล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติ อนุญาต ให้เร่งติดตาม                     
การอนุมัติ ในการใช้พ้ืนที่โดยเร่งด่วน 

 

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ 
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก

กรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) หรือคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้วแต่กรณี 

1. กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบแผนฯ 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบแผนฯ หากพิจารณาพิจารณาแล้วเห็นว่า

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีผลท าให้ เปูาหมายโครงการกิจกรรม                    
หรือรายการเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญตามที่ส านักงบประมาณให้ความเห็นไว้แล้ว
ตามข้อ 10 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ 
พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการ 
ใช้จ่ ายงบประมาณและส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอ                          
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่ก ากับแผนงานบูรณาการส่งเสริม                
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ           
จากนั้นจึงขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

2. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีไม่กระทบแผนฯ 
กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเปูาหมายโครงการ กิจกรรม                    

หรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย ตามหนังสือ
ส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่  นร 0702/ว 83 ลงวันที่  26 พฤษภาคม 2560                
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการได้ 
โดยไม่ต้องขอท าความตกลง  กับส านักงบประมาณ แล้วส่ งส า เนาให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/                 
กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพ้ืนที่ (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 

1. กรณีจังหวัดละกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณ                   
เหลือจ่าย ที่เป็นการด าเนินการโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                   
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือด าเนินการโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ                       
ให้ เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.  ที่ก ากับดูแลภาคโดยให้  ผู้ ว่าราชการ                          
หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี                                 

 
 
 
 
 

เมื่อ ก.บ.จ. ... 



 

  -๑๙- 
 

เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                  
ของจั งหวัด  แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของกลุ่ มจั งหวัด แผนพัฒนาจั งหวัด                        
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ                    
ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค    

2. กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดขอดอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณ
ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่นอกเหนือจากนั้น เมื่อได้รับการพิจารณาให้โอนเปลี่ยนแปลง 
ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค                
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ     

 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานเจ้าภาพหลักโครงการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพ                  
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากเดิมส านักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) เป็นส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือให้สอดคล้องกับการได้รับ                 
การจัดสรรงบประมาณ  

 3. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานเจ้าภาพหลักโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบ
ธุรกิจเกษตร จากเดิมส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส านักงานปศุสัตว์
เขต 5 เพ่ือให้สอดคล้องกับการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 4. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงระยะทางก่อสร้างของโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง           
เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายบ้านร่องกาด 
– บ้านหัวฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จากเดิม ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นระยะทาง                      
5 .530 กิ โล เมตร  เนื่ องจาก เป็ นการ เปลี่ ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้ า ง                   
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่ของพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้าง และประชาชนได้รับประโยชน์
มากยิ่งขึ้น โดยใช้วงเงินงบประมาณเท่าเดิม  

 5. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงระยะทางก่อสร้างของโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง       
เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สามแยกทางหลวง
หมายเลข 11 – บ้านสะแล่ง อ าเภอเมืองล าพูน จากเดิม ระยะทาง 3.985 กิโลเมตร             
เป็นระยะทาง 4.765 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่ของพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้าง และประชาชนได้รับประโยชน์
มากยิ่งขึ้นโดยใช้วงเงินงบประมาณเท่าเดิม 

 6. เห็นชอบให้ปรับปรุงรูปแบบรายการโครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นอุตสาหกรรม
ไลฟ์สไตล์ (Reinvented Craft) เพ่ือให้มีความละเอียดมากขึ้น โดยใช้สถานที่เดิม ราชการ
ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น วงเงินงบประมาณเท่าเดิม 

 7. ให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ทบทวนการขอยกเลิกกิจกรรมศึกษาดูงาน                       
ที่ Ishikawa ประเทศญี่ปุุน ภายใต้โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นอุตสาหกรรมไลฟ์
สไตล์ (Reinvented Craft) งบประมาณ จ านวน 1,900,000 บาท (งบรายจ่ายอื่น)  

8. ให้ศูนย…์ 



 

  -๒๐- 
 
 8. ให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ทบทวนการขอยกเลิกโครงการนวัตกรรม                     

ต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างมูลค่า เ พ่ิมสู่ ตลาดสากล  (Northern Inno Showcase)                     
โดยอาจปรับกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ให้ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพโครงการจัดท ารายละเอียด
โครงการเสนอที่ประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือพิจารณาครั้งต่อไป 

 9. เห็นชอบในยกเลิกโครงการพัฒนาและยกระดับการทองเที่ยวพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ 
จังหวัดล าพูน โดยขอให้จังหวัดล าพูนพิจารณาโครงการเสนอที่ประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือพิจารณาครั้งต่อไป 

 10. เห็นชอบในหลักการการขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณรายจ่ายของกิจกรรม
พัฒนาเกษตรกรทันสมัยรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) กลุ่มจั งหวัดภาคเหนือ                  
ตอนบน 1 ภายใต้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร                    
จากงบรายจ่ายอ่ืนเป็นงบด าเนินงาน โดยขอให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการจัดท า
รายละเอียดเสนอที่ประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือพิจารณา                      
ครั้งต่อไป 

 11. เห็นชอบในหลักการการขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณรายจ่ายของกิจกรรม                 
การเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดไมดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว                    
สูตลาดโลก ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร จากงบรายจ่ายอ่ืน
เป็นงบด าเนินงาน โดยขอให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการจัดท ารายละเอียดเสนอที่ประชุม 
ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือพิจารณาครั้งต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล  ปลัดเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

ขอเสนอโครงการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า 
(สาธารณูปโภคใต้ดินเ พ่ือการท่องเที่ยวในเขตเมืองอนุรักษ์ )  ซึ่ ง เปูาหมายหลัก                             
คือน าสายไฟฟูาและสายสื่อสารลงดิน  และเปูาหมายรองคือการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคเกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการก่อสร้างในคราวเดียว  ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่ง                  
ในแนวทางของการสร้างความยั่งยืนทางด้านการอนุรักษ์และการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นหนึ่งสู ่รุ ่นหนึ่ง นับเป็นการสืบสานองค์
ความรู้ภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ทั้งยังสามารถต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแทรกความรู้  ปรับหลักสูตร 
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่เยาวชน
ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน 

 

 

 

นายศุภชัย… 

 




