
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ครั้งที่ 1/๒๕62  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

************************************ 
 

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

1. นายวิรุฬ   พรรณเทวี รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ    ประธานการประชุม
 (กรรมการและเลขานุการที่กระทรวงมหาดไทยแตํงตั้ง) 

2. นายส าเริง  ไชยเสน (แทน) ผู๎วําราชการจังหวัดล าพูน 
3. นายจารึก  เหลําประเสริฐ (แทน) ผู๎วําราชการจังหวัดแมํฮํองสอน 
4. นางศุกลรัตน๑  จันทร๑มณี (แทน) ผู๎วําราชการจังหวัดล าปาง 
5. นางสาวนิโลบล  ชาติเงิน (แทน) นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ 
6. นางสาวชุตินันท๑  ศรีนุต (แทน) นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดล าปาง 
7. นายนรินทร๑  ฟูสุวรรณ (แทน) นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดล าพูน 
8. นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน๑ชัยเดช ปลัดจังหวัดล าพูน 
9. นางปริษา  ปานพรหม ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ 
10. นางปนัดดา  ทองศรี คลังจังหวัดแมํฮํองสอน 
11. นายภาคภูมิ  ธาวงค๑  (แทน) นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ 
12. นางสาวชุลีพร  โยธาวุฒิ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
13. นางอารีย๑  เหลืองหิรัญ (แทน) พาณิชย๑จังหวัดล าปาง 
14. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ (แทน) ผู๎อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าพูน  
15. นางสาวนันทวรรณ  มํวงมี (แทน) ผู๎อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดแมํฮํองสอน 
16. นางจันทร๑เพ็ญ  อินต๏ะปวง นายกเทศมนตรีเมืองแมํฮํองสอน จังหวัดแมํฮํองสอน 
17. นายอภิสิทธิ์  จันทร๑โอพาส นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลผาบํอง จังหวัดแมํฮํองสอน 
18. นายชัยวัฒน๑  ประเสริฐ นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลเวียงกานต๑ จังหวัดล าพูน  
19. นายชัยรัตน๑  ทองใบ นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลรํองเคาะ จังหวัดล าปาง 
20. นางสุพัตรา  เหลืองอธิชน (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมํ 
21. วําที่พันตรี อนันต๑  ชัยสา (แทน) นายกองค๑การบริหารสํวนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหมํ 
22. นางสาวณิชากานต๑  เป่าป่า (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลบํอแฮ๎ว จังหวัดล าปาง 
23. นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
24. นายอินสม  ปัญญาโสภา ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหมํ 
25. นางอาภรณ๑  แสงโชติ ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแมํฮํองสอน 
26. ร๎อยตรี ชัย  วงศ๑ตระกูล ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
27. นางทิพวารี  คีรีวรรณ๑ ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
28. นายปรีชา  สมบูรณ๑ชัย ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
29. นางภัคจินดา  ลังกาฟ้า ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
30. นางสาวศิริวรรณ  เขื่อนค า (แทน) หัวหน๎าส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
31. นายชาญชัย  ดารารัตติกาล (แทน) หัวหน๎าส านักงานจังหวัดแมํฮํองสอน กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
32. นางดารุณ ี ใจศิล (แทน) หัวหน๎าส านักงานจังหวัดล าปาง กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
33. นายโกสินทร๑  นิยะกิจ (แทน) หัวหน๎าส านักงานจังหวัดล าพูน กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

/คณะกรรมการ... 



 

  -๒- 
 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ 

 

1. นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดแมํฮํองสอน 
2. ประธานหอการค๎ากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
4. นางสาวทัศนีย๑  ยะจา ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหมํ 
5. นายสถาพร  ศรีวันชื่น ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแมํฮํองสอน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายกฤษณะ  พินิจ กลุํมยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคเหนือ 
2. นางศิริพร  รือเรือง กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3. นายพงษ๑เกษม  โพธิ์แก๎ว ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
4. นางสาวอรุณวรรณ  สุภาวรรณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ 
5. นายวิพากษ๑  จารุพันธ๑ แขวงทางหลวงเชียงใหมํที่ 1 
6. นายสมคิด  ปัญญาดี ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
7. นายปฐมชาติ  ศรีเจริญจิตร๑ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
8. นางณัฐธยาน๑  ศรีสุวรรณ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ 
9. นายเชาว๑  ดีพิน ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ๑ท่ี 16 (เชียงใหมํ) 
10. นางสาวมณฑิรา  ฟูปิง  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมํ 
11. นายวารินทร๑  ค าศรีใจ  แขวงทางหลวงล าปางที่ 1 
12. นายรณรงค๑  เกิดนวล  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ๑ท่ี 13 (ล าปาง) 
13. นางประภาภรณ๑  อนุกูล  ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดแมํฮํองสอน 
14. นางสาวชนันธร  สุทธิแสน  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดแมํฮํองสอน 
15. นางสาวอัจฉรา  ค ามูล  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
16. นางสาวตฤนภร  กันทะโรจน๑ กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
17. นางสาวฐานิตา  เขื่อนทา  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
18. นายกิตติพัชญ๑  สุขสวัสดิ์  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
19. นายจิรวัฒน๑  ดีวะรัตน๑  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
20. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค๑  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
21. นายอรรถพล  สมณะ  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
22. นางสาวพลอยไพลิน  ค๎าชัยภูม ิ กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
23. นางสาวกนกจันทร๑  ชวานนท๑ กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
24. นางสาวทัศน๑ลักษณ๑  บุญลิขิต กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
25. นายอภิรัฐกร  อินทฤทธ๑  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
26. นางสาวกนกวรรณ  ปาลี  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
27. นายอรรถพล  จารุค าจ๐า  กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุมเวลา... 



 

  -๓- 
 
เริ่มประชุมเวลา     13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิรุฬ  พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

  1. เนื่องจาก หัวหน๎ากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ)      
 ติดราชการส าคัญในพ้ืนที่ จึงได๎มอบหมายให๎กระผมท าหน๎าที่ประธานการประชุมในวันนี้ 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)              
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2562 มีระเบียบวาระ            
การประชุมส าคัญ ดังนี้ 

  2.1 แตํงตั้ งคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจั งหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)                  
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

  2.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุํมจังหวัด
ในพ้ืนที่ที่ต๎องได๎รับอนุมัติ/อนุญาต 

  2.3 โอนครุภัณฑ๑คุณภาพดีของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557 

  2.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต๎แผนปฏิบัติราชการประจ าปี               
ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  2.5 การพิจารณาใช๎เงินที่ได๎จากการยกเลิกโครงการ/ปรับลดวงเงินงบประมาณ               
ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562                                        

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันที ่13 ธันวาคม 2561 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุํมงานบริหารยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได๎จัดท ารายงาน                     
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 7/๒๕61 เรียบร๎อยแล๎ว ประกอบด๎วยรายงานการประชุม 
จ านวน 54 หน๎า โดยมีหนังสือแจ๎งไปยังคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพรํในเว็บไซต๑ของกลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 http://www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร๎อยแล๎ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ 

   3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)               
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได๎ยกเลิกประกาศกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคเหนือ 

/ตอนบน ๑... 



 

  -๔- 
 

ตอนบน ๑ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ลงวันที่  13 กุมภาพันธ๑ 2562                     
เพ่ือท าหน๎าที่วางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให๎การบริหารงานแบบบูรณาการในกลุํมจังหวัด
เป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด                   
และกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ก าหนด เนื่องจาก กรรมการที่มาจากผู๎แทนหัวหน๎า
สํวนราชการประจ าจังหวัดที่ผู๎ วํ าราชการจังหวัดแตํงตั้ ง และผู๎แทนภาคประชาสังคม                      
ในกลุํมจังหวัด ซึ่งมีวาระอยูํในต าแหนํง ก.บ.ก. คราวละ 3 ปี ได๎ด ารงต าแหนํงครบวาระแล๎ว              
โดยมีคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งใหมํ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการซึ่งเป็นผู๎แทนหัวหน๎าสํวนราชการประจ าจังหวัดในกลุํมจังหวัด
ที่ผู๎วําราชการจังหวัดแตํงตั้ง ประกอบด๎วย 

 1.1 นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ   กรรมการ
 1.2 ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ  กรรมการ           

 1.3 อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง                                      กรรมการ             
 1.4 พาณิชย๑จังหวัดล าปาง   กรรมการ             
 1.5 คลังจังหวัดแมํฮํองสอน   กรรมการ  
 1.6 ผู๎อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กรรมการ 
       จังหวัดแมํฮํองสอน 
 1.7 ปลัดจังหวัดล าพูน   กรรมการ  
 1.8 ผู๎อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กรรมการ   
           จังหวัดล าพูน     
2) คณะกรรมการซึ่งเป็นผู๎แทนภาคประชาสังคม ประกอบด๎วย 
 2.1 นายอินสม  ปัญญาโสภา  กรรมการ    
  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหมํ 
 2.2 นางสาวทัศนีย๑  ยะจา กรรมการ    
       ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหมํ 
 2.3 ร๎อยตรี ชัย  วงศ๑ตระกูล กรรมการ    
  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
 2.4 นางทิพวารี  คีรีวรรณ๑ กรรมการ    
     ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
 2.5 นายสถาพร  ศรีวันชื่น กรรมการ    
     ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแมํฮํองสอน 
 2.6 นางอาภรณ๑  แสงโชติ กรรมการ    
  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแมํฮํองสอน 
 2.7 นายปรีชา  สมบูรณ๑ชัย กรรมการ    
  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
 2.8 นางภัคจินดา  ลังกาฟ้า กรรมการ    
  ผู๎แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

/3.2 การด าเนิน... 
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3.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กระทรวงมหาดไทยได๎แจ๎งให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดทราบวําคณะรัฐมนตรี    
ได๎มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
กลําวคือ เมื่อจังหวัด/กลุํมจังหวัดได๎ก าหนดโครงการไว๎ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุํมจังหวัดแล๎ว 
ซึ่งโครงการนั้นด าเนินการในพ้ืนที่ที่ต๎องได๎รับการขออนุมัติ/อนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่จากสํวนราชการ 
ให๎สํวนราชการผู๎มีอ านาจอนุมัติ/อนุญาตเรํงรัดพิจารณาให๎เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแตํวันที่
ได๎รับค าขออนุญาต อนึ่ง ประเด็นเรื่องพ้ืนที่ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด/กลุํมจังหวัด นอกจากกรณีตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลําวแล๎ว ยังมีแนวทาง            
การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎พ้ืนที่อีก 2 ประเภท ซึ่งจังหวัด/กลุํมจังหวัดจะต๎องด าเนินการ               
ให๎ถูกต๎อง คือ (1) การใช๎ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดินจะต๎องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการดูแลรักษาและคุ๎มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผํนดินส าหรับพลเมืองใช๎รํวมกัน พ.ศ. 2553 ข๎อ 7 และ (2) การด าเนินโครงการ            
ในที่ดินของเอกชน จะต๎องปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ทั้งนี้ จังหวัด/กลุํมจังหวัดจะต๎องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑/
แนวทางการใช๎พ้ืนที่/ที่ดินดังกลําวข๎างต๎น รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง
อยํางเครํงครัดและปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ๑ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  
และกลุํมจังหวัดตามที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ก าหนด ในเรื่องความพร๎อม
ของพ้ืนที่ด าเนินงาน รวมทั้งรูปแบบรายการให๎สามารถด าเนินโครงการได๎ทันที ซึ่งต๎องได๎รับ                
การอนุมัติ/อนุญาตจากเจ๎าของพ้ืนที่/หนํวยงานเจ๎าของพ้ืนที่กํอนที่จะเสนอขอรับ                 
การสนับสนุนโครงการ เพ่ือให๎การด าเนินโครงการของจังหวัดและกลุํมจังหวัดเป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจํายงบประมาณของรัฐบาล 

นายวิรุฬ  พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

ยกตัวอยําง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุํมจังหวัด
ในพ้ืนที่ที่ต๎องได๎รับอนุมัติ/อนุญาต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหมํ
มีโครงการที่ได๎รับอนุมัติโครงการและมอบอ านาจการด าเนินโครงการเพียงไมํกี่โครงการ 
เนื่องจากติดปัญหาในการขออนุญาตใช๎พ้ืนที่ป่า และผู๎ที่อนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่ในขั้นค าขอ
งบประมาณ ไมํได๎มีอ านาจในการอนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่อยํางแท๎จริง จังหวัดเชียงใหมํ                    
จึงแก๎ไขปัญหาโดยการจัดตั้งคณะท างานตรวจสอบกลั่นกรองด๎านการอนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหมํ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของกลุํมจังจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งมี ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ เป็นประธาน               
และผู๎อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ เป็นเลขานุการ 
เพ่ือท าหน๎าที่ตรวจสอบกลั่นกรองด๎านการอนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่  และเสนอแนะแนวทาง               
ให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนติดตามผลการด าเนินการ            
เกีย่วกับการอนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่ของหนํวยงานผู๎รับผิดชอบโครงการฯ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 โอนครุภัณฑ์คุณภาพดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2560 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

           ข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล๎วเห็นวํา 

1) ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
หากใช๎ในหนํวยงานของรัฐตํอไปจะสิ้นเปลืองคําใช๎จํายมากให๎เจ๎าหน๎าที่เสนอรายงาน                 
ตํอหัวหน๎าหนํวยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให๎ด าเนินการตามวิธีการอยํางหนึ่งอยํางใด               
ที่ก าหนดไว๎ โดยการจ าหนํายตามระเบียบฯ ข๎อ 215 (3) กลําวคือ โอน ให๎โอนแกํหนํวยงานรัฐ 
หรือองค๑การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหํงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให๎มีหลักฐาน
การสํงมอบไว๎ตํอกันด๎วย ซึ่งจากหลักการดังกลําว การจ าหนํายพัสดุของหนํวยงานรัฐ               
โดยการโอนจะต๎องเป็นการโอนพัสดุที่หมดความจ าเป็น โดยจะต๎องโอนให๎แกํหนํวยงานของรัฐ
ตามระเบียบฯก าหนดไว๎เทํานั้น 

2) จากหลักการข๎างต๎น หากจังหวัดและกลุํมจังหวัดมีความประสงค๑จะขอรับ
การจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค๑ที่จะมอบพัสดุให๎แกํหนํวยงานใด ๆ 
ตั้งแตํต๎นและได๎ระบุวัตถุประสงค๑นั้นไว๎ตั้งแตํในขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณ ซึ่งจะปรากฏ
อยูํในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี สํงผลให๎หนํวยงานของรัฐเจ๎าของงบประมาณ
สามารถจัดหาแล๎วโอนพัสดุให๎หนํวยงานนั้นได๎ตามที่กฎหมายก าหนดและการโอนพัสดุ    
ดังกลําว จะต๎องเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดด๎วย แตํในกรณีของงบประมาณ
จังหวัดและกลุํมจังหวัด ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี ตั้งแตํงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 เป็นต๎นมา มิได๎ก าหนดเรื่องมอบพัสดุในลักษณะดังกลําวไว๎ ตํอมาเมื่อจังหวัด
และกลุํมจังหวัดต๎องการโอนพัสดุ จึงต๎องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนั้น เพ่ือให๎พัสดุ                 
ที่จัดหาได๎จากการใช๎จํายเงินงบประมาณรายจํายประจ าปีของจังหวัดและกลุํมจังหวัด              
เกิดประโยชน๑มิต๎องเสียไป โดยมีหนํวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นผู๎ใช๎และดูแลทรัพย๑สิน
ดังกลําว จึงอนุมัติยกเว๎นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดโอนพัสดุ              
ที่ได๎จัดหาโดยใช๎จํายงบประมาณของจังหวัดและกลุํมจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดี             
และยังสามารถใช๎งานได๎ให๎กับหนํวยงานของรัฐ โดยให๎ค านึงถึงอ านาจหน๎าที่และความพร๎อม
ในการบริหารจัดการทรัพย๑สินของหนํวยงานผู๎รับโอนด๎วย เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุํมจังหวัดได๎เป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การโอนพัสดุดังกลําวจะต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กํอนทุกครั้ง ยกเว๎นที่ดินหรือสิ่งกํอสร๎างซึ่งโดยสภาพ           
ตกเป็นที่ราชพัสดุ และไมํอยูํในการควบคุมตามระเบียบฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะต๎องหารือ
เรื่องที่ราชพัสดุไปยังกรมธนารักษ๑ ซึ่งเป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่อ านาจควบคุมที่ราชพัสดุ   
เพ่ือพิจารณาตํอไป ทั้งนี้ ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดเรํงด าเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีให๎แล๎วเสร็จ        
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับในงบประมาณปีถัดๆไป หากจังหวัดและกลุํมจังหวัด          
มีความประสงค๑ที่จะโอนพัสดุคุณภาพดี ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดขออนุมัติยกเว๎นหรือผํอนผัน 

/การไมํปฏิบัติ... 
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การไมํปฏิบัติตามระเบียบฯ ตํอคณะกรรมการวินิจฉัย โดยชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นพร๎อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ขอให๎ผู๎โอนและผู๎รับโอน
ด าเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุและการจ าหนํายพัสดุตามระเบียบหรือหลักเกณฑ๑              
ที่เก่ียวข๎องโดยเครํงครัดด๎วย 

กระทรวงมหาดไทย ได๎ขออนุมัติยกเว๎นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให๎กลุํมจังหวัด
สามารถจ าหนํายพัสดุโดยการโอนครุภัณฑ๑ที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช๎งานได๎ ที่ได๎รับ
หรือเกิดขึ้นจากการใช๎จํายเงินงบประมาณรายจํายของกลุํมจังหวัดให๎กับสํวนราชการ/หนํวยงาน
ตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น หนํวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ      
ให๎มีฐานะเป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ตํอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา 
การจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)  

คณะกรรมการวินิจฉัย ได๎อนุมัติยกเว๎นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง            
วําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 
0405.2/049986 ลงวันที ่13 พฤศจิกายน 2561 โดยให๎กลุํมจังหวัดที่ประสงค๑จะโอนพัสดุ
คุณภาพดีและยังสามารถใช๎งานได๎ ให๎กับหนํวยงานของรัฐได๎เรํงด าเนินการโอนพัสดุคุณภาพดี    
ให๎แล๎วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับปีงบประมาณปีถัดๆไป หากกลุํมจังหวัด
มีความประสงค๑ที่จะโอนพัสดุคุณภาพดี ให๎กลุํมจังหวัดขออนุมัติ  ยกเว๎นหรือผํอนผัน                     
การไมํปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ตํอคณะกรรมการวินิจฉัย โดยให๎ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น พร๎อมเอกสารหลักฐาน                
ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ การโอนพัสดุดังกลําวจะต๎องได๎รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กํอนทุกครั้ง 
ยกเว๎นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร๎าง กระทรวงมหาดไทยจะต๎องหารือเรื่องที่ราชพัสดุไปยังกรมธนารักษ๑ 
เพ่ือพิจารณาตํอไป 

กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีรายการครุภัณฑ๑ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2553 - 2560 ที่จะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัด       
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในการโอนครุภัณฑ๑คุณภาพดี จ านวน 818 รายการ ดังนี้ 

ที ่ จังหวัด ปี หน่วยงานที่รับโอน จ านวน (รายการ) 
1 ล าพูน 2554 สนง.โยธาธิการและผังเมอืง จ.ล าพนู 2 
2 ล าพูน 2554-2555 สนง.เกษตร จ.ล าพูน 3 
3 ล าพูน 2553-2555 สนง.พาณิชย๑ จ.ล าพูน 4 

4 ล าปาง 2553 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
จ.ล าปาง 

3 

5 ล าปาง 2554 ศูนย๑พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จ.ล าปาง 29 
6 แมํฮํองสอน 2555-2557 สนง.เกษตรและสหกรณ๑ จ.แมํฮํองสอน 35 
7 แมํฮํองสอน 2555 สนง.พาณิชย๑ จ.แมํฮํองสอน 3 

8 แมํฮํองสอน 2553 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
จ.แมํฮํองสอน 

3 

9 เชียงใหมํ 2553 สนง.ประชาสัมพันธ๑เขต 3 เชียงใหมํ 4 
10 เชียงใหมํ 2554 สนง.สาธารณสุข จ.เชียงใหมํ 5 
11 เชียงใหมํ 2560 ต ารวจภูธรภาค 5 727 

รวมทั้งสิ้นจ านวน 818 
/นายวิรุฬ... 
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นายวิรุฬ  พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   

ขั้นตอนการโอนสินทรัพย๑ คือ ถ๎าหากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล๎ว หนํวยงาน
ด าเนินการจะต๎องรายงานครุภัณฑ๑กลับมาที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือขึ้น
ทะเบียนครุภัณฑ๑ หลังจากขึ้นทะเบียนครุภัณฑ๑ในระบบแล๎ว จึงจะสามารถโอนสินทรัพย๑
ของกลุํมจังหวัด ให๎หนํวยงานด าเนินการได ๎   

นายกฤษณะ  พินิจ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

การรายงานการโอนครุภัณฑ๑คุณภาพดีของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2560 ในวันนี้
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.ก. เพ่ือจะด าเนินการตามขั้นตอนการโอน
สินทรัพย๑ของกลุํมจังหวัด (กรณีครุภัณฑ๑) ทั้ง 14 ข๎อ ตามล าดับ ดังนี้ 

1. จังหวัดผู๎เบิกแทนรับรู๎ในสินทรัพย๑ในระบบ GFMIS โดยการสร๎างบัญชี            
         พักทรัพย๑สินเข๎าบัญชีสินทรัพย๑ : กรณีล๎างบัญชีพักสินทรัพย๑ไมํเป็นปัจจุบัน 

2. จังหวัดผู๎เบิกแทนแจ๎งรายละเอียดการโอนสินทรัพย๑ให๎กลุํมจังหวัด 
3. กลุํมจังหวัดสร๎างรหัสสินทรัพย๑ในระบบ GFMIS 
4. กลุํมจังหวัดแจ๎งรายละเอียดการโอนสินทรัพย๑ให๎กรมบัญชีกลาง 
5. กรมบัญชีกลางบันทึกปรับปรุงการโอนสินทรัพย๑จากจังหวัดให๎กับกลุํมจังหวัด 
6. จังหวัดผู๎เบิกแทนบันทึกปรับปรุงบัญชีการโอนสินทรัพย๑ 
7. กลุํมจังหวัดบันทึกปรับปรุงบัญชีการรับโอนสินทรัพย๑ 
8. กลุํมจังหวัดแจ๎งรายละเอียดการโอนสินทรัพย๑ให๎หนํวยรับโอน 
9. หนํวยงานรับโอนสร๎างรหัสสินทรัพย๑ในระบบ GFMIS 
10. หนํวยงานรับโอนแจ๎งกลุํมจังหวัดทราบการสร๎างรหัสรับสินทรัพย๑แล๎วเสร็จ 
11. กลุํมจังหวัดแจ๎งรายละเอียดการโอนสินทรัพย๑ให๎กรมบัญชีกลาง 
12. กรมบัญชี กลางบันทึ กปรั บปรุ งการโอนสิ นทรัพย๑ จากกลุํ มจั งหวั ด                         

        ให๎หนํวยรับโอน 
13. กลุํมจังหวัดบันทึกปรับปรุงบัญชีการโอนสินทรัพย๑ 
14. หนํวยงานรับโอนบันทึกปรับปรุงบัญชีการรับโอนสินทรัพย๑  

มติที่ประชุม เห็นชอบให๎ด าเนินการโอนครุภัณฑ๑คุณภาพดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2560 
 ของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให๎แกํหนํวยงานรับโอน จ านวน 12 แหํง รวม 818 รายการ 
 โดยให๎ด าเนินการตามข้ันตอนและระเบียบที่เก่ียวข๎องตํอไป 

4.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

 กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได๎รับจัดสรรงบประมาณภายใต๎โครงการ                  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตาม พ.ร.บ. จ านวน 17 โครงการ (รวมงบประมาณบริหารจัดการ) เป็นเงิน                
387,950,000 บาท (สามร๎อยแปดสิบเจ็ดล๎านเก๎าแสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน) ซึ่งขณะนี้                   
อยูํระหวํางการด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข๎องตํอไป 

 /ข้อระเบียบ… 
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 ข้อระเบียบ/แนวทาง 
 1. ระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม   

ข๎อ 23 และข๎อ 24 โดยสรุป กรณีสํวนราชการมีความจ าเป็นต๎องโอนเปลี่ยนแปลง             
งบประมาณรายจําย ต๎องไมํท าให๎เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงาน           
และแผนการใช๎จํายงบประมาณหรือแผนงานในเชิงบูรณาการ เปลี่ยนแปลงไป ลดลง           
ในสาระส าคัญโดยหัวหน๎าสํวนราชการ มีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลง กรณีการโอนเปลี่ยนแปลง
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎างจะต๎องมีวงเงินตํอหนํวยต่ ากวํา 1 ล๎านบาท และต่ ากวํา 
10 ล๎านบาท ตามล าดับ 

 2. ระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณรายจํายส าหรับแผนบูรณาการ                  
พ.ศ. 2559 ข๎อ 15 (1) ในกรณีที่หนํวยงานที่มีความจ าเป็นต๎องโอนงบประมาณรายจําย
บูรณาการภายใต๎แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให๎โอนได๎กรณีที่หนํวยรับงบประมาณ              
ไมํสามารถด าเนินการใช๎จํายหรือกํอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจํายส าหรับโครงการหรือ
กิจกรรมภายใต๎แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณที่ได๎รับความเห็นชอบ                               
จากส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให๎เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกํอน
เสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 

 3. หนังสือส านักงบประมาณ ดํวนที่สุด ที่  นร 0702 /ว 83 ลงวันที่                
26 พฤษภาคม 2560 เรื่องซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวําด๎วย            
การบริหารงบประมาณรายจํายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 กรณีการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไมํมีผลกระทบตํอวัตถุประสงค๑และเป้าหมายของโครงการ
กิจกรรมหรือรายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณที่ก าหนด                        
ให๎หนํวยรับงบประมาณสามารถพิจารณาด าเนินการได๎โดยไมํต๎องขอท าความตกลงกับ                         
ส านักงบประมาณ 

 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ 
 กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจําย ให๎เสนอขอความเห็นชอบ           

จากกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) หรือคณะกรรมการ                  
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล๎วแตํกรณี 

     1. กรณีการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณและกระทบตํอเป้ าหมาย                                  
   และสาระส าคัญของโครงการ 

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบแผนฯ หากพิจารณาแล๎วเห็นวําการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจํายมีผลท าให๎เป้าหมายโครงการกิจกรรมหรือรายการ เปลี่ยนแปลงไป                 
ในสาระส าคัญตามที่ส านักงบประมาณให๎ความเห็นไว๎แล๎วตามข๎อ 10 ของระเบียบวําด๎วย                
การบริหารงบประมาณรายจํายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให๎จังหวัดหรือ                
กลุํมจังหวัดด าเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณและสํงให๎
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ในฐานะที่ก ากับแผนงานบูรณาการสํงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ 
เพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบจากนั้นจึงขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

 2. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไมํกระทบตํอเป้าหมาย            
และสาระส าคัญของโครงการ 

 
 

/กรณี… 



 

  -๑๐- 
 

   กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ ไมํกระทบตํอเป้าหมายโครงการ        
กิจกรรมหรือรายการ ตามข๎อ 12 ของระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณรายจําย   
ตามหนังสือส านักงบประมาณ ดํวนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560               
เรื่อง ซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณรายจําย
ส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให๎จังหวัดและกลุํมจังหวัดด าเนินการได๎ โดยไมํต๎อง
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ แล๎วสํงส าเนาให๎ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทราบด๎วย 

 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ 
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 

 1. กรณีจังหวัดและกลุํมจังหวัดมีความประสงค๑ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจํายของจังหวัดหรือของกลุํมจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณ              
เหลือจําย ที่เป็นการด าเนินการโครงการใหมํที่ไมํอยูํในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี               
ของจังหวัดและกลุํมจังหวัด หรือด าเนินการโครงการเดิม แตํมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งกระทบตํอกลุํมเป้าหมายหรือวัตถุประสงค๑ของโครงการให๎เสนอขอ
ความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคโดยให๎ ผู๎วําราชการจังหวัดหรือหัวหน๎า              
กลุํมจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 

   ให๎ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ                                       
   ประจ าปีของกลุํมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัด พร๎อมทั้งเห็นชอบ
   การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายของจังหวัดหรือกลุํมจังหวัดให๎ผู๎วําราชการจังหวัด       
   หรือหัวหน๎ากลุํมจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 

  2. กรณีจังหวัดหรือกลุํมจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณ
ของจังหวัดหรือกลุํมจังหวัดที่นอกเหนือจากนั้น เมื่อได๎รับการพิจารณาให๎โอนเปลี่ยนแปลง 
ให๎ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานเปลี่ยนแปลงดังกลําว ให๎ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบ
ภายใน 15 วัน นับแตํวันสิ้นไตรมาสที่ได๎รับอนุมัติให๎เปลี่ยนแปลงโครงการ  

ในการนี้  สํวนราชการได๎เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม                 
ภายใต๎โครงการกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 2 กรณ ี

คือ 1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมํกระทบตํอเป้าหมาย              
และสาระส าคัญของโครงการ จ านวน 4 โครงการ 7 กิจกรรม 2. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณที่กระทบตํอเป้าหมายและสาระส าคัญของโครงการ จ านวน 3 โครงการ                 
3 กิจกรรม ดังนี้ 

1 . กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ ไมํกระทบตํอเป้าหมาย              
และสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

เจ้าภาพโครงการ 
รายการทีข่อเปลี่ยนแปลง 

1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยว
พื้นที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  - กิ จกรรมเทศกาลดนตรี นานาชาติ                    
(PAI MUSIC FESTIVAL) 

1,900,000 ส านักงาน 
จังหวัดแมํฮํองสอน 

เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักงานจังหวัด
แมํฮํองสอน เป็น ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแมํฮํองสอน เพื่อให๎ตรงกับภารกิจของหนํวยงาน 

 
/1.2 โครงการ… 



 

  -๑๑- 
 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

เจ้าภาพโครงการ 
รายการทีข่อเปลี่ยนแปลง 

1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุ งเส๎ นทาง                   
เพื่อสํงเสริมการค๎าชายแดน 
  - กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย มส. 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 – 
บ๎านแมํสามแลบ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย 
จังหวัดแมํฮํองสอน ชํวง กม. 62 + 873                  
ถึง กม. 69 + 873 ระยะทางรวม 7 กิโลเมตร 
พร๎อมอุปกรณ๑อ านวยความปลอดภัย 

50,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทแมํฮํองสอน 

1.ขอเพิ่มหนํวยด าเนินการ จากเดิมมี แขวงทางหลวง
ชนบทแมํฮํองสอน หนํวยเดียว ขอเพิ่มหนํวยงาน   
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ที่ 1 สาขาแมํฮํองสอน  
2.เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ  
3.เนื่องจากเส๎นทางดังกลําว ผํานพื้นที่ป่าสงวนแหํงชาติ 

1.3 โครงการอนุ รั กษ๑  ฟื้ นฟู  และสํ งเสริ ม                
การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ 
      - อนุรั กษ๑  ฟื้นฟู  เมืองเกํ า กลุํมจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1    

400,000 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดเชียงใหมํ 
 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน 
เป็น คําใช๎สอย จาก”คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานในทาง
ราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก จัดหากล๎าไม๎ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ  

1.4 โครงการอนุ รั กษ๑  ฟื้ นฟู  และสํ งเสริ ม                
การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ 
      - อนุรั กษ๑  ฟื้นฟู  เมืองเกํ า กลุํมจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1    

1,899,200 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดแมํฮํองสอน 
 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน 
เป็น คําใช๎สอย จาก”คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานในทาง
ราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก จัดหากล๎าไม๎ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ  

1.5 โครงการอนุ รั กษ๑  ฟื้ นฟู  และสํ งเสริ ม                
การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ 
      - อนุรั กษ๑  ฟื้นฟู  เมืองเกํ า กลุํมจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1    

400,000 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดล าปาง 
 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน 
เป็น คําใช๎สอย จาก”คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานในทาง
ราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก จัดหากล๎าไม๎ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ  

1.6 โครงการอนุ รั กษ๑  ฟื้ นฟู  และสํ งเสริ ม                
การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ 
      - อนุรั กษ๑  ฟื้นฟู  เมืองเกํ า กลุํมจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  
  

400,000 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดล าพูน 
 

ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน 
เป็น คําใช๎สอย จาก”คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานในทาง
ราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก จัดหากล๎าไม๎ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ  

1.7 โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ภาคเหนือตอนบน 1 
      - กิจกรรมที่ 2.1 การเฝ้าระวัง ลาดตระเวน
ป้องกันไฟป่าในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

2,400,000 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดเชียงใหมํ 

1.ขอแก๎ ไขรายละเอียดรายการคํ า ใ ช๎สอย จาก 
คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม เป็น คําเบี้ยเลี้ยง คํา
เชําที่พัก และคําพาหนะ   
2.เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จ.เชียงใหมํ             
เป็น ท่ีท าการปกครองอ าเภอ 25 อ าเภอ  
ทั้งนี้  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ไมํสํงผลกระทบตํอ
เป้าหมายและวัตถุประสงค๑ของโครงการ 

  - กิจกรรมที่ 2.3 การเฝ้าระวัง ลาดตระเวน
ป้องกันไฟป่าในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

937,500 สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดเชียงใหมํ 

1.เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จ.เชียงใหมํ             
เป็น ท่ีท าการปกครองอ าเภอ 22 อ าเภอ  
ทั้งนี้  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ไมํสํงผลกระทบตํอ
เป้าหมายและวัตถุประสงค๑ของโครงการ 

 

/1.8 โครงการ... 
 



 

  -๑๒- 
 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

เจ้าภาพโครงการ 
รายการทีข่อเปลี่ยนแปลง 

1.8 โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ภาคเหนือตอนบน 1 
  - กิจกรรมการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน
ป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง 

600,000 สนง.
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม 
จังหวัดล าพูน 

1.ขอแก๎ไขรายละเอียดรายการคําใช๎สอย จาก คําอาหาร 
อาหารวํางและเครื่องดื่ม เป็น คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก 
และคําน้ ามันเช้ือเพลิง 
2.เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าพูน              
เป็น ท่ีท าการปกครองอ าเภอ 8 อ าเภอ   
ทั้งนี้  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ไมํสํ งผลกระทบตํอ
เป้าหมายและวัตถุประสงค๑ของโครงการ 

1.9 โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ภาคเหนือตอนบน 1 
  - กิจกรรมการเฝ้าระวัง ลาดตระเวน
ป้องกันไฟป่าในพ้ืนท่ีเสี่ยง  

2,125,000 ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ๑ท่ี 13 
(ล าปาง) 
 

1.ขอแก๎ไขรายละเอียดกิจกรรม จ านวนพื้นที่ด าเนิน
กิจกรรมเฝ้าระวัง ลาดตระเวนป้องกันไฟป่าฯ จาก 
จ านวน 10 อ าเภอ เพิ่มเป็น 13 อ าเภอ โดยไมํกระทบ
ตํ อวงเ งิ นงบประมาณ และเพิ่ มก ลุํ ม เ ป้ า ห ม า ย                  
ให๎เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
2.เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ๑ที่ 13 (ล าปาง) เป็น ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ 13 อ าเภอ และเปลี่ยนหนํวยด าเนินงาน              
ในกิจกรรมยํอยที่ 2.2  
3.แสดงรายละเอียดคําใช๎จํายให๎ชัดเจนมากขึ้น   
ทั้งนี้  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ไมํสํ งผลกระทบตํอ
เป้าหมายและวัตถุประสงค๑ของโครงการ 

1.10 โครงการเสริมสร๎างศักยภาพผู๎ประกอบการ
ธุรกิจอาหารด๎วยนวัตกรรมแบบเปิด (Open 
Innovation) 
      - จัดแสดงสินค๎ านวัตกรรมการเจรจา               
จับคูํธุ รกิจ (Business Matching) กับคูํค๎ า              
ทั้งในและตํางประเทศ  

2,665,800 สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดเชียงใหม ํ
 

ขอแก๎ไขรายละเอียดรายการให๎ถูกต๎องตามจ านวน             
และสอดคล๎องกับวง เ งิน  โดยไมํ สํ ง ผลกระทบ               
ตํอเป้าหมายและวัตถุประสงค๑ของโครงการ 
  

     1. กรณี การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณที่ ไมํ กระทบตํ อเป้ าหมาย                           
   และสาระส าคัญของโครงการ  

 1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรมเทศกาลดนตรีนานาชาติ (PAI MUSIC FESTIVAL) โดยส านักงาน
จังหวัดแมํฮํองสอน 

นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ขอเปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักงานจังหวัดแมํฮํองสอน 
เป็น ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดแมํฮํองสอน เพ่ือให๎ตรงกับภารกิจของหนํวยงาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให๎เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักงานจังหวัดแมํฮํองสอน เป็น ส านักงาน
การทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดแมํฮํองสอน เพ่ือให๎ตรงกับภารกิจของหนํวยงาน ภายใต๎
โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม
เทศกาลดนตรีนานาชาติ (PAI MUSIC FESTIVAL) โดยส านักงานจังหวัดแมํฮํองสอน 

 
/1.2 โครงการ... 



 

  -๑๓- 
 

 1.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส๎นทางเพ่ือสํงเสริมการค๎าชายแดน  
กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส. 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 
– บ๎านแมํสามแลบ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ชํวง กม. 62 + 873                  
ถึง กม. 69 + 873 ระยะทางรวม 7 กิโลเมตร พร๎อมอุปกรณ๑อ านวยความปลอดภัย                
โดยแขวงทางหลวงชนบทแมํฮํองสอน  

นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ขอเพ่ิมหนํวยด าเนินการ คือ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ที่ 1     
สาขาแมํ ฮํองสอน เนื่องจากเส๎นทางดังกลําว  ผํานพ้ืนที่ป่าสงวนแหํงชาติ  เพ่ือให๎                         
เกิดความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงขอเพ่ิมหนํวยด าเนินงาน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให๎เพ่ิมหนํวยด าเนินการ คือ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม๎ที่ 1 สาขาแมํฮํองสอน 
เนื่องจากเส๎นทางดังกลําว ผํานพ้ืนที่ป่าสงวนแหํงชาติ  เ พ่ือให๎ เกิดความคลํองตัว                       
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงขอเพ่ิมหนํวยด าเนินงาน ภายใต๎โครงการพัฒนา
และปรับปรุงเส๎นทางเพ่ือสํงเสริมการค๎าชายแดน กิจกรรมกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย มส. 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 – บ๎านแมํสามแลบ ต าบลสบเมย อ าเภอ
สบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน ชํวง กม. 62 + 873 ถึง กม. 69 + 873 ระยะทางรวม                 
7 กิโลเมตร พร๎อมอุปกรณ๑อ านวยความปลอดภัย โดยแขวงทางหลวงชนบทแมํฮํองสอน 

1.3 โครงการอนุ รักษ๑  ฟ้ืนฟู  และสํ ง เสริมการใช๎ประโยชน๑จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู เมืองเกํา กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                   
โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดแมํฮํองสอน   

นางสาวชนันธร  สุทธิแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน เป็น คําใช๎สอย 
จาก “คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานในทางราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกจัดหากล๎าไม๎ฯ ” เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ  

มติที่ประชุม เห็นชอบให๎ เปลี่ ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคํ าตอบแทน เป็น คํ าใช๎ สอย                                    
จาก “คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานในทางราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการ                       
บุคคลภายนอกจัดหากล๎าไม๎ฯ” ภายใต๎โครงการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑
จากทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู เมืองเกํา กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดแมํฮํองสอน 

1.4 โครงการอนุ รักษ๑  ฟ้ืนฟู  และสํ ง เสริมการใช๎ประโยชน๑จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู เมืองเกํา กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                   
โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าปาง   

นางดารุณี  ใจศิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักงานจังหวัดล าปาง 

  ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน เป็น คําใช๎สอย 
จาก “คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานในทางราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกจัดหากล๎าไม๎ฯ ” เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ  

/มติที่ประชุม... 



 

  -๑๔- 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให๎เปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน เป็น คําใช๎สอย จาก “คําตอบแทน

ผู๎ปฏิบัติงานในทางราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดหากล๎าไม๎ฯ” 
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ ภายใต๎โครงการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู 
และสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู เมืองเกํา กลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าปาง  

1.5 โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ลาดตะเวนป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง โดยส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ๑                   
ที่ 13 (ล าปาง)  

นางศุกลรัตน์  จันทร์มณี  ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าปาง 

  1. ขอแก๎ไขรายละเอียดกิจกรรม จ านวนพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรม                  
เฝ้าระวัง ลาดตระเวนป้องกันไฟป่า ในพ้ืนที่เสี่ยง จาก จ านวน 10 อ าเภอ เพ่ิมเป็น                      
13 อ าเภอ โดยไมํกระทบตํอวงเงินงบประมาณ และเพ่ิมกลุํมเป้าหมาย ให๎เกิดความ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

  2. เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ๑                
ที่ 13 (ล าปาง) เป็น ที่ท าการปกครองอ าเภอ 13 อ าเภอ  

  3. แสดงรายละเอียดคําใช๎จํายให๎ชัดเจนมากข้ึน 

นายวิรุฬ  พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข๎างต๎น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ กระทบ               
ตํอเป้าหมายและสาระส าคัญของโครงการหรือไม ํ

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

ระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม   
ข๎อ 23 และข๎อ 24 โดยสรุป กรณีสํวนราชการมีความจ าเป็นต๎องโอนเปลี่ยนแปลง             
งบประมาณรายจําย ต๎องไมํท าให๎เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงาน           
และแผนการใช๎จํายงบประมาณหรือแผนงานในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไป ลดลง           
ในสาระส าคัญโดยหัวหน๎าสํวนราชการ มีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลง กรณีการโอนเปลี่ยนแปลง
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ๑หรือสิ่งกํอสร๎างจะต๎องมีวงเงินตํอหนํวยต่ ากวํา 1 ล๎านบาท และต่ ากวํา 
10 ล๎านบาท ตามล าดับ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบให๎เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการและแสดงรายละเอียดคําใช๎จํายให๎ชัดเจนมากขึ้น
ภายใต๎ โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝ้าระวัง             
ลาดตะเวนป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง ของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ๑ที่ 13 (ล าปาง) 

1.6 โครงการอนุ รักษ๑  ฟ้ืนฟู  และสํ ง เสริมการใช๎ประโยชน๑จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู เมืองเกํา กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                   
โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าพูน 

 

 
 

/นายณัฐชัย...   
 



 

  -๑๕- 
 
นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 

  ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน เป็น คําใช๎สอย 
จาก “คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานในทางราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกจัดหากล๎าไม๎ฯ ” เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให๎เปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน เป็น คําใช๎สอย จาก “คําตอบแทน
ผู๎ปฏิบัติงานในทางราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดหากล๎าไม๎ฯ” 
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณโครงการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู             
และสํงเสริมการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู เมืองเกํา กลุํมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าพูน 

1.7 โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ลาดตะเวนป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าพูน  

นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 

  1. ขอแก๎ไขรายละเอียดรายการคําใช๎สอย จาก คําอาหาร อาหารวําง
และเครื่องดื่ม เป็น คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก และคําน้ ามันเชื้อเพลิง   

  2. เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าพูน เป็น ที่ท าการปกครองอ าเภอ 8 อ าเภอ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให๎แก๎ไขรายละเอียดรายการคําใช๎สอย จาก คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม 
เป็น คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก และคําน้ ามันเชื้อเพลิง และเปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ 
จาก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าพูน เป็น ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ 8 อ าเภอ ภายใต๎โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ลาดตะเวนป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดล าพูน 

1.8 โครงการอนุ รักษ๑  ฟ้ืนฟู  และสํ ง เสริมการใช๎ประโยชน๑จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู เมืองเกํา กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                   
โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 

นายสมคิด  ปัญญาดี  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

  ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน เป็น                   
คําใช๎สอย จาก “คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานในทางราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎าง      
เหมาบริการบุคคลภายนอกจัดหากล๎าไม๎ฯ ” เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของหมวดรายการ
งบประมาณ 

 
 

   
/มติที่ประชุม... 

 



 

  -๑๖- 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให๎เปลี่ยนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากคําตอบแทน เป็น คําใช๎สอย จาก “คําตอบแทน

ผู๎ปฏิบัติงานในทางราชการจัดหากล๎าไม๎ฯ” เป็น “คําจ๎างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดหากล๎าไม๎ฯ ” 
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณโครงการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และสํงเสริม
การใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู เมืองเกํา กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 

1.9 โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมการเฝ้าระวัง ลาดตะเวนป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ  

นายสมคิด  ปัญญาดี  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมที่ 2.1 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครอง      
ระดับอ าเภอ ในการด าเนินงานแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (วงเงิน 2,400,000 บาท) 

  1.ขอแก๎ไขรายละเอียดรายการคําใช๎สอย จาก คําอาหาร อาหารวําง
และเครื่องดื่ม เป็น คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก และคําพาหนะ   

  2.เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ เป็น ที่ท าการปกครองอ าเภอ 25 อ าเภอ 

      กิจกรรมที่ 2.3 จัดราษฎรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ลาดตะเวนป้องกันไฟป่า       
  ในหมูํบ๎านพ้ืนที่ เสี่ยง ในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 25 หมูํบ๎าน (วงเงิน              
  937,500 บาท) 

   1.เปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม จ.เชียงใหมํ เป็น ที่ท าการปกครองอ าเภอ 22 อ าเภอ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให๎เปลี่ยนแปลงรายการคําใช๎สอย จาก คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม เป็น   
คําเบี้ยเลี้ยง คําเชําที่พัก และคําพาหนะ และเปลี่ยนแปลงหนํวยด าเนินการ จาก ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ เป็น ที่ท าการปกครองอ าเภอ 22 อ าเภอ 
ภายใต๎ โครงการแก๎ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม           
การเฝ้าระวัง ลาดตะเวนป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 

 1.10 โครงการเสริมสร๎ างศั กยภาพผู๎ ประกอบการธุ รกิ จอาหาร                            
ด๎วยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) กิจกรรมจัดแสดงสินค๎านวัตกรรมการเจรจา                         
จับคูํธุรกิจ (Business Matching) กับคํูค๎าท้ังในและตํางประเทศ โดยส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหมํ 

นายพงษ์เกษม  โพธิ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่                     

ขอแก๎ไขรายละเอียดรายการให๎ถูกต๎องตามจ านวนและสอดคล๎อง               
กับวงเงิน โดยไมํสํงผลกระทบตํอเป้าหมายและวัตถุประสงค๑ของโครงการ ดังนี้ 

- คําจัดท าต๎นแบบผลิตภัณฑ๑ (10 ราย จ านวน 10 ชิ้น/ราย)                                           
 เปลี่ยนเป็น คําจัดท าต๎นแบบผลิตภัณฑ๑ (20 ราย จ านวน 10 ชิ้น/ราย) 

 
/- คําอาหาร... 



 

  -๑๗- 
 

- คําอาหารไมํครบทุกมื้อ (10 คน) เปลี่ยนเป็น คําอาหารไมํครบทุกมื้อ 
 (20 คน) 

- คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม (10 คน) เปลี่ยนเป็น คําอาหารวําง/เครื่องดื่ม 
 (20 คน) 

- จัดท าเนื้อหาบทวีดีทัศน๑ (10 ราย/ผลิตภัณฑ๑) เปลี่ยนเป็น จัดท า
เนื้อหาบทวีดีทัศน๑ (20 ราย/ผลิตภัณฑ๑) 

- จัดหาและรวบรวมข๎อมูลและติดตํอประสานงานการเจรจาจับคูํ
ธุรกิจ (10 ราย/ผลิตภัณฑ๑) เปลี่ยนเป็น จัดหาและรวบรวมข๎อมูล
และติดตํอประสานงานการเจรจาจับคูํธุรกิจ (20 ราย/ผลิตภัณฑ๑) 

- คําบรรยายเสียง (10 ราย/ผลิตภัณฑ๑) เปลี่ยนเป็น คําบรรยายเสียง 
(20 ราย/ผลิตภัณฑ๑) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให๎แก๎ไขรายละเอียดรายการให๎ถูกต๎องตามจ านวนและสอดคล๎องกับวงเงิน                
โดยไมํสํงผลกระทบตํอเป้าหมายและวัตถุประสงค๑ของโครงการ ภายใต๎โครงการเสริมสร๎าง
ศักยภาพผู๎ประกอบการธุรกิจอาหารด๎วยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) กิจกรรม
จัดแสดงสินค๎านวัตกรรมการเจรจาจับคูํธุรกิจ (Business Matching) กับคูํค๎าทั้งใน                   
และตํางประเทศ โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ     

 2. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบตํอเป้าหมายและสาระส าคัญ
ของโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

เจ้าภาพโครงการ 
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

2.1 โครงการโรงงานต๎นแบบอุทยานอาหาร
ภาคเหนือ (Northern Thailand Food 
Valley Pilot Plant) 
       - กิจกรรมโรงงานต๎นแบบอุทยาน
อาหารภาคเหนือ (Northern Thailand 
Food Valley Pilot Plant) 

2,420,300 สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดเชียงใหม ํ

ปรับแก๎ไขรายละเอียดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับวงเงิน
งบประมาณที่ได๎รับ เนื่องจากในช้ันค าของบประมาณ   
ได๎ขอรับการสนับสนุนทั้งโครงการ วงเงิน 98,500,000 บาท     
แตํเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณ ได๎รับการสนับสนุน 
จ านวน 2,420,300 บาท ท าให๎ต๎องปรับลดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค๑ของโครงการลง 

2.2  โคร งการพั ฒนาและยกระดั บ                          
การทํองเที่ยวพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือ               
ตอนบน 1 
  - กิ จ ก ร ร ม ป รั บป รุ ง ท า งห ล ว ง                      
เพื่ อสนับสนุนการทํองเที่ ยว ทางหลวง
หมายเลข 1192 สายอินทนนท๑ – แมํแจํม 

15,000,000 แขวงทางหลวง
เชียงใหมํท่ี 1 

ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ตรวจสอบความพร๎อม             
ของพื้นที่ โครงการ พบวําพื้นที่ด าเนินการ ซึ่ งเป็น              
เขตทางหลวงมีพื้นที่อยูํในเขตป่า ท าให๎การด าเนิน
กิจกรรม จะต๎องปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ๑ตามมติ
คณะกรรมสิ่ งแวดล๎อมแหํ งชาติ ในคราวประ ชุม                  
ครั้งท่ี 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ซึ่งต๎องใช๎
ระยะเวลาในการด าเนิ นการเป็ นเวลานาน เกรงวํ า                              
จะไมํสามารถด าเนินการได๎ทันภายในปีงบประมาณ 2562  

2.3  โคร งการพั ฒนาและยกระดั บ                          
การทํองเที่ยวพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 
  - กิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวโครงการ
หลวงพัฒนาต๎นน้ าตามรอยพระบาท 

200,000 ส านักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ๑ท่ี 16 
(เชียงใหมํ) 

ขอยกเลิกกิจกรรม เนื่องจาก มีความซ้ าซ๎อนกับโครงการ
ปรับปรุงถนนขององค๑การบริหารสํวนต าบลป่าแป๋ หนํวย
จัดการต๎นน้ าทุํงจ๏อ ซึ่งเป็นหนํวยปฏิบัติ  จึงแจ๎งวําไมํ
สามารถด าเนินในรายละเอียดกิจกรรมปรับปรุงซํอมแซม
ถนน ในพื้นที่จัดการต๎นน้ าทุํงจ๏อ กิจกรรม 9 เส๎นทาง
ทํองเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต๎นน้ าตามรอยพระบาท 
งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ๎วน) ได๎ 

 
/2.1 โครงการ... 

 



 

  -๑๘- 
 

2.1 โครงการโรงงานต๎นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand 
Food Valley Pilot Plant) กิจกรรมโรงงานต๎นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern 
Thailand Food Valley Pilot Plant) โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ 

นายพงษ์เกษม  โพธิ์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่                     

  ขอปรับแก๎ไขรายละเอียดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับวงเงินงบประมาณ            
ที่ได๎รับ เนื่องจากในชั้นค าของบประมาณได๎ขอรับการสนับสนุนทั้งโครงการ  วงเงิน 
98 ,500 ,000 บาท แตํเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณ ได๎รับการสนับสนุน จ านวน 
2,420,300 บาท ท าให๎ต๎องปรับลดเป้าหมายและวัตถุประสงค๑ของโครงการลง มีรายละเอียด
การขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1) กิจกรรมหลัก (เดิม)  
 โรงงานต๎นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand 

Food Valley Pilot Plant) 
  กิจกรรมหลัก (ใหม)ํ  
 การวิ เคราะห๑ความต๎องการ ในอนาคตของผู๎ มี สํ วนได๎ เสี ย                       

ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพ้ืนที่ภาคเหนือและศึกษาอนาคตโดยการมองไกล 
(Foresight) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตร และอาหารในพ้ืนที่
ภาคเหนือ 

2) วัตถุประสงค๑ (เดิม) 
 1. เพ่ือโรงงานต๎นแบบอาหารส าหรับวิจัยพัฒนา รวมถึงให๎บริการ            

แกํภาคเอกชนตั้งแตํการผลิต วิเคราะห๑ทดสอบ และรับรองมาตรฐาน 
 2. เพื่อจัดท ารูปแบบการบริหารจัดการโรงงานต๎นแบบให๎สามารถ

ด าเนินงานได๎อยํางยั่งยืน 
 วัตถุประสงค๑ (ใหมํ) 
 1. เพ่ือศึกษาข๎อมูลความต๎องการในการใช๎บริการด๎านโรงงาน

รับจ๎างผลิต (OEM Factory) ด๎านเกษตรแปรรูป และอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ 
 2. เพ่ือสนับสนุนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ๑นวัตกรรม และ

สร๎างมูลคําเพ่ิมในการผลิตอาหารต๎นแบบ  
 3. เพ่ือสร๎างโอกาสการผลิต ผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลสูง เพ่ือขยายผล             

ในเชิงพาณิชย๑ให๎กับผู๎ประกอบการในพ้ืนที่ 
3) ตัวชี้วัด (เดิม)  
 1. ได๎อาคารโรงงานต๎นแบบอาหารส าหรับวิจัยพัฒนา รวมถึงผลิต

วิเคราะห๑ทดสอบ และรับรองมาตรฐานที่พร๎อมให๎บริการแกํภาคเอกชน 
 2. ได๎รูปแบบการบริหารจัดการโรงงานต๎นแบบให๎สามารถด าเนินงานได๎

อยํางยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด (ใหมํ) 
 1. มีรายงานข๎อมูลการศึกษาสถานการณ๑การผลิตและการตลาด 

ด๎านเกษตรแปรรูปและอาหารในพ้ืนที่ภาคเหนือ ที่สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบธุรกิจ
ได๎อยํางเหมาะสม อยํางน๎อย 1 รายงาน 

 2. มีผลิตภัณฑ๑นวัตกรรมต๎นแบบที่ได๎รับการพัฒนา ไมํน๎อยกวํา     
25 ผลิตภัณฑ๑ 

/4) ผลผลิต/ผลลัพธ๑ (เดิม)... 



 

  -๑๙- 
 

4) ผลผลิต/ผลลัพธ๑ (เดิม)  
 1. เกิดการสร๎างมูลคําเพ่ิม (Value added) ให๎กับผลิตภัณฑ๑อาหาร 
 2. ชํวยสร๎างโอกาสให๎แกํผู๎ประกอบการในการเข๎าถึงเครื่องมือ           

ในกระบวนการแปรรูปอาหารที่ทันสมัย 
 ผลผลิต/ผลลัพธ๑ (ใหมํ) 
 - ผลผลิต 
 1. มีรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ส าหรับการผลิต                                     

และการจ าหนํายผลิตภัณฑ๑เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของภาคเหนือตอนบน ๑ 
 - ผลลัพธ๑ 
 1. ผู๎ประกอบการในภาคเหนือตอนบน 1 มีโอกาสขยายธุรกิจ             

โดยยกระดับจากขนาดยํอม เป็นขนาดกลาง ท าให๎เกิดการเพ่ิมการลงทุน และการจ๎างงาน             
ในพ้ืนที่สูงขึ้น 

5) กิจกรรมหลักท่ี 1 (เดิม)  
 การออกแบบและกํอสร๎างอาคารโรงงานต๎นแบบให๎ได๎มาตรฐาน

ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร งบประมาณ 13,000,000 บาท (สิบสามล๎านบาทถ๎วน) 
 กิจกรรมหลักท่ี 1 (ใหมํ) 
 การวิ เคราะห๑ความต๎องการในอนาคตของผู๎มีสํวนได๎ เสียใน

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพ้ืนที่ภาคเหนือและศึกษาอนาคตโดยการมองไกล 
(Foresight) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ 
งบประมาณ 744,800 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร๎อยบาทถ๎วน) 

6) กิจกรรมหลักท่ี 2 (เดิม)  
 การสั่งซือ้เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตและเครื่องมือวิเคราะห๑ทดสอบ

ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร งบประมาณ 65,400,000 บาท (หกสิบห๎าล๎านสี่แสนบาทถ๎วน) 
 กิจกรรมหลักท่ี 2 (ใหมํ) 
 การประชาสัมพันธ๑โครงการ พร๎อมเปิดรับสมัคร (50 กิจการ)    

และคัดเลือก (25 กิจการ) ผู๎ประกอบการ SMEs ด๎านอาหารและเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่       
ภาคเหนือตอนบน 1 ได๎แกํ จังหวัดเชียงใหมํ ล าพูน ล าปางและแมํฮํองสอน ที่มีความสนใจ                
ในการสร๎างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ๑ งบประมาณ 117,200 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน               
สองร๎อยบาทถ๎วน) 

7) กิจกรรมหลักท่ี 3 (เดิม)  
 การจัดท ารูปแบบการบริหารจัดการให๎โรงงานต๎นแบบสามารถ

ด าเนินการอยูํได๎อยํางยั่งยืน งบประมาณ 11,100,000 บาท (สิบเอ็ดล๎านหนึ่งแสนบาทถ๎วน) 
 กิจกรรมหลักท่ี 3 (ใหมํ) 
 การให๎ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพ่ือจัดท า

ผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบหรือบรรจุภัณฑ๑ไมํน๎อยกวํา 25 ผลิตภัณฑ๑ (1 ผลิตภัณฑ๑ ตํอ 1 กิจการ)
งบประมาณ 525,000 บาท (ห๎าแสนสองหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 

8) กิจกรรมหลักท่ี 4 (เดิม)  
 การประชาสัมพันธ๑ เ พ่ือดึงดูดและสนับสนุนให๎ภาคเอกชน              

ในกลุํมอุตสาหกรรมอาหารเข๎ามาใช๎บริการของโรงงานต๎นแบบ งบประมาณ 5,200,000 บาท 
(ห๎าล๎านสองแสนบาทถ๎วน) 

 
/กิจกรรมหลักที่ 4 (ใหมํ)... 



 

  -๒๐- 
 

 กิจกรรมหลักท่ี 4 (ใหมํ) 
 การเปิดโอกาสให๎ผู๎ประกอบการได๎รับโอกาสในการผลิตนวัตกรรม

ต๎นแบบเพ่ือทดสอบความเป็นไปได๎ทางการตลาด ณ โรงงานรับจ๎างผลิต (OEM) จ านวน                   
ไมํน๎อยกวํา 25 กิจการ งบประมาณ 525,000 บาท (ห๎าแสนสองหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) 

9) กิจกรรมหลักท่ี 5 (เดิม)  
 การเปิดโอกาสให๎เอกชนแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และส ารวจความพึงพอใจ

ของเอกชนตํอการให๎บริการ งบประมาณ 3,800,000 บาท (สามล๎านแปดแสนบาทถ๎วน) 
 กิจกรรมหลักท่ี 5 (ใหมํ) 
 การศึกษาความเป็นไปได๎ทางการตลาดของผลิตภัณฑ๑นวัตกรรม

จ านวนไมํน๎อยกวํา 25 กิจการ งบประมาณ 450,000 บาท (สี่แสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
10) กิจกรรมหลักท่ี 6 (เดิม)  
  ไมํมีกิจกรรมที่ 6 ในรายละเอียดโครงการเดิม 
  กิจกรรมหลักท่ี 6 (ใหมํ) 
  การติดตามการด าเนินโครงการ งบประมาณ 58,300 บาท            

(ห๎าหมื่นแปดพันสามร๎อยบาทถ๎วน) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให๎แก๎ไขรายละเอียดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับวงเงินงบประมาณที่ได๎รับ ภายใต๎                
โครงการโรงงานต๎นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant) 
กิจกรรมโรงงานต๎นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant) 
โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมํ  

2.2 โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือ               
ตอนบน 1 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง เพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1192 
สายอินทนนท๑ – แมํแจํม โดยแขวงทางหลวงเชียงใหมํท่ี 1 

นายวิพากษ์  จารุพันธ์  รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

  ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ตรวจสอบความพร๎อมของพ้ืนที่โครงการ 
พบวําพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งเป็นเขตทางหลวงมีพ้ืนที่อยูํในเขตป่า ท าให๎การด าเนินกิจกรรม 
จะต๎องปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ๑ตามมติคณะกรรมสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติในคราวประชุม                  
ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ซึ่งต๎องใช๎ระยะเวลาในการด าเนินการเป็นเวลานาน 
เกรงวํา จะไมํสามารถด าเนินการได๎ทันภายในปีงบประมาณ 2562 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให๎ยกเลิกโครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือ               
ตอนบน 1 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง เพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1192 
สายอินทนนท๑ – แมํแจํม โดยแขวงทางหลวงเชียงใหมํที่ 1 เนื่องจาก พ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งเป็น
เขตทางหลวงมีพ้ืนที่อยูํในเขตป่า ท าให๎การด าเนินกิจกรรม จะต๎องปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ๑ตามมติคณะกรรมสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 
2 ธันวาคม 2553 ซึ่งต๎องใช๎ระยะเวลาในการด าเนินการเป็นเวลานาน เกรงวํา จะไมํสามารถ
ด าเนินการได๎ทันภายในปีงบประมาณ 2562 

 

 
/2.3 โครงการ... 
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2.3 โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพื้นที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต๎นน้ าตามรอยพระบาท                 
โดยส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ๑ท่ี 16 (เชียงใหมํ) 

นายเชาว์  ดีพิน  เจ้าพนักงานป่าไม้  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

  ขอยกเลิกกิจกรรม เนื่องจาก มีความซ้ าซ๎อนกับโครงการปรับปรุงถนน        
ขององค๑การบริหารสํวนต าบลป่าแป๋ หนํวยจัดการต๎นน้ าทุํงจ๏อ ซึ่งเป็นหนํวยปฏิบัติ จึงแจ๎งวํา              
ไมํสามารถด าเนินในรายละเอียดกิจกรรมปรับปรุงซํอมแซมถนน ในพ้ืนที่จัดการต๎นน้ าทุํงจ๏อ 
กิจกรรม 9 เส๎นทางทํองเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต๎นน้ าตามรอยพระบาท งบประมาณ 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ๎วน)  

มติที่ประชุม   เห็นชอบให๎ยกเลิกโครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรมเส๎นทางทํองเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต๎นน้ าตามรอยพระบาท                 
เฉพาะพ้ืนที่จัดการต๎นน้ าทุํงจ๏อ โดยส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ๑ที่ 16 (เชียงใหมํ) เนื่องจาก             
มีความซ้ าซ๎อนกับโครงการปรับปรุงถนนขององค๑การบริหารสํวนต าบลป่าแป๋ 

4.3 การพิจารณาใช้เงินที่ได้จากการยกเลิกโครงการ/ปรับลดวงเงินงบประมาณ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายกฤษณะ  พินิจ  กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

การปรับแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใช๎จํ ายงบประมาณ ฯ ของจั งหวัด                                
และกลุํ มจั งหวัด มี  2 ประเด็น คือ 1.  การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจํ าย                       
(การปรับแผน ฯ) 2. การใช๎งบประมาณที่เหลือจําย ซึ่งในกรณีนี้  การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณดังกลําวเป็นการปรับแผน เนื่องจากเป็นการปรับลดเนื้องานลง และยังด าเนิน
โครงการอยูํ ดังนั้น งบประมาณที่ได๎มาจากการยกเลิกโครงการ/ปรับลดวงเงินงบประมาณ
จึงสามารถน ามาใช๎ได๎   

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

การพิจารณาในวาระนี้ สืบเนื่องมาจากการยกเลิกโครงการ/ปรับลดวงเงินงบประมาณ 
ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีโครงการที่ยกเลิกโครงการ/ปรับลดวงเงินงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ 
9 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 17,052,470 บาท (สิบเจ็ดล๎านห๎าหมื่นสองพันสี่ร๎อย             
เจ็ดสิบบาทถ๎วน) และมีโครงการที่ขอใช๎เงิน จ านวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 
32,050,000 บาท (สามสิบสองล๎านห๎าหมื่นบาทถ๎วน) ดังนี้    

 

 

 

 

   /1. โครงการ… 



 

  -๒๒- 
 

 

 

/6. โครงการ… 
 

รายการเดิม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

รายการใหม่ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

1. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร 1. โครงการการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอเบอร์รี่ ปลอดภัย                  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเท่ียว 

  1.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลคําน้ านมโค
คุณภาพสูงล๎านนาสูํความยั่งยืน  
 โดยส านักงานปศุสตัว๑เขต 5 

สํงคืนงบประมาณ จ านวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ๎วน) 

 1.1 กิจกรรมพัฒนาการผลิตทํอนพันธุ๑สตรอเบอร๑รี่ปลอดภัย   
พร๎อมปลูก  
 โดยส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ํ

วงเงินงบประมาณ 550,000 บาท (ห๎าแสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
1.2 กิจกรรมสํงเสริมการเลี้ยง เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต                   

และเพิ่มมูลคําสินค๎าผลิตภัณฑ๑แปรรูปจากหมูด าเชียงใหมํ เพื่อผลิตเนื้อหมู
คุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร  

โดยส านักงานปศุสัตว๑เขต 5 
สํงคืนงบประมาณ จ านวน 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร๎อยบาทถ๎วน) 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ 
2.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน๑เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ           

ที่เป็นพิษ  
โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมํ 

วงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล๎านห๎าแสนบาทถ๎วน) 
2. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

3. โครงการอ านวยความปลอดภัยทางหลวง (ติดต้ังและซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ – 
ขุนตาล ระหว่าง กม. 462+614 – กม. 500+307 เป็นช่วงๆ 

  2.1 กิจกรรมอนุรักษ๑ ฟื้นฟู เมืองเกํา กลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
  โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
สํงคืนงบประมาณ จ านวน 52,000 บาท (ห๎าหมื่นสองพันบาทถ๎วน) 

 3.1 กิจกรรมงานติดตั้งและซํอมแซมแสงสวําง ทางหลวง
หมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ – ขุนตาล ระหวําง กม. 462+614 
– กม. 500+307 เป็นชํวงๆ 
 โดยแขวงทางหลวงล าปางที่ 1 
วงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห๎าล๎านบาทถ๎วน) 

3.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1             
สู่การเป็นนักการตลาดสากล 

4. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  

  3.1 โครงการพัฒนาผู๎ประกอบการกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สูํการเป็นนักการตลาดสากล  
  โดยส านักงานพาณิชย๑จังหวัดเชียงใหมํ 
สํงคืนงบประมาณ จ านวน 255,220 บาท (สองแสนห๎าหมื่นห๎าพันสองร๎อย
ยี่สิบบาทถ๎วน) 

 4.1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร๎างและโลจิสติกส๑ ทางหลวงหมายเลข 
1103 ตอน พระบาทตะเมาะ – ฮอด  
 โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมํท่ี 1 

วงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห๎าล๎านบาทถ๎วน) 

4.โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 
(Reinvented Craft) 

   4.1 กิจกรรมยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสูํอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล๑ 
  โดยศูนย๑สํงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
สํงคืนงบประมาณ จ านวน 18,250 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร๎อยห๎าสิบ
บาทถ๎วน) 
5.โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วย
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 

   5.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมแสดงสินค๎านวัตกรรมการเจรจาจับคูํธุรกิจ 
(Business Matching) กับคูํค๎าท้ังในและตํางประเทศ 
 โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ํ
สํงคืนงบประมาณ จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ๎วน) 



 

  -๒๓- 
 

1. โครงการการสร๎างเสริมพัฒนาสวนสตรอเบอร๑รี่ปลอดภัย กิจกรรม                 
พัฒนาการผลิตทํอนพันธุ๑สตรอเบอร๑รี่ปลอดภัยพร๎อมปลูก  โดยส านักงานเกษตร                
จังหวัดเชียงใหมํ วงเงินงบประมาณ 550,000 บาท (ห๎าแสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 

นายปฐมชาติ  ศรีเจริญจิตร์  เกษตรอ าเภอสันทราย 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

  โครงการนี้เป็นการด าเนินงานตํอเนื่องจากโครงการยกระดับการแขํงขัน
ในระบบธุรกิจเกษตร ภายใต๎โครงการกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยผลการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยูํระหวําง
กํอสร๎างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 40 โรง ก าหนดแล๎วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 
2562 เมื่อโรงเรือนแล๎วเสร็จจ าเป็นจะต๎องใช๎ทํอนพันธุ๑ไหลสตรอว๑เบอร๑รี่ที่ปลอดโรค
ป้อนเข๎าสูํกระบวนการผลิต แตํปัจจุบันทํอนพันธุ๑ไหลสตรอว๑เบอร๑รี่ที่เกษตรกรใช๎ในการเพาะปลูก
อยูํนั้นมีโรคแฝงติดไปด๎วยซึ่งไมํสามารถทราบได๎ด๎วยรูปลักษณ๑ภายนอกที่มองด๎วยตาเปลํา
(ต๎องวินิจฉัยด๎วยเครื่องมือ เทคนิค และนักโรคพืชสตรอว๑เบอร๑รี่ที่เชี่ยวชาญ) ถึงแม๎จะใช๎
เทคนิคการขยายพันธุ๑แบบ tissue culture ก็ตาม ถ๎าต๎นแมํมีโรคแฝงอยูํการขยายพันธุ๑        
ด๎วยเทคนิคแบบ tissue culture ก็เป็นการถํายทอดโรคไปกับทํอนพันธุ๑สตรอว๑เบอร๑รี่ด๎วย
ดังนั้น ถ๎าต๎องการทํอนพันธุ๑ไหลสตรอว๑เบอร๑รี่ที่ปลอดโรค ต๎องด าเนินการจ๎างผู๎เชี่ยวชาญ                 
ที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระบบการผลิตและรักษาทํอนพันธุ๑ไหลปลอดโรคจากห๎อง Lab ปลอดโรค 
 และขยายพันธุ๑ในสภาพปลอดโรค จนได๎รุํนที่ 4 ซึ่งเป็นรุํนที่ให๎ผลผลิตสูงคุ๎มคําการเพาะปลูก 
แล๎วจึงน าสํงไปให๎ เกษตรกรผลิตผลสดในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงจะท าให๎ผลผลิตสตรอว๑เบอร๑รี่สดมีความปลอดภัยได๎คุณภาพ 
ปราศจากโรคและแมลง ไมํต๎องใช๎สารพิษทางการเกษตรในกระบวนการผลิต 

/ทั้งนี้… 

รายการเดิม 
(โครงการ/กิจกรรม) 

รายการใหม่ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

6.โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพ้ืนที่ กลุ่ มจั งหวัด            
ภาคเหนือตอนบน 1 

 

  6.1 กิจกรรม 9 เส๎นทางทํองเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต๎นน้ า           
ตามรอยพระบาท เฉพาะพื้นท่ีด าเนินการในอุทยานแหํงชาติแมํโถ 
  โดยส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ๑ท่ี 16 (เชียงใหมํ) 
สํงคืนงบประมาณ งบประมาณ 1,311,800 บาท (หนึ่งล๎านสามแสนหนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันแปดร๎อยบาทถ๎วน) 
  6.2 กิจกรรม 9 เส๎นทางทํองเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต๎นน้ า                 
ตามรอยพระบาท) เฉพาะพื้นท่ีจัดการต๎นน้ าทุํงจ๏อ 

  โดยส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ๑ท่ี 16 (เชียงใหมํ) 
สํงคืนงบประมาณ งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ๎วน) 
   6.3 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยว             
ทางหลวงหมายเลข 1192 สายอินทนนท๑ – แมํแจํม 
  โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมํท่ี 1 
สํงคืนงบประมาณ งบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห๎าล๎านบาทถ๎วน) 

จ านวน 6 โครงการ 9 กิจกรรม 
วงเงิน 17,052,470 บาท 

จ านวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม 
วงเงิน 32,050,000 บาท 



 

  -๒๔- 
 

  ทั้งนี้ ได๎ขอรับงบประมาณสํวนหนึ่งจากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมํ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อยูํระหวํางปรับรายละเอียดพ้ืนที่ด าเนินการให๎สอดคล๎อง                  
กับพ้ืนที่ด าเนินการโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) จ๎างที่ปรึกษาที่มีผลงานวิจัย                         
เพ่ือขยายระบบการผลิตไหลปลอดโรคจากระดับห๎องปฏิบัติการ (Lab scale) ของนักวิจัย
ไปสูํระดับเศรษฐกิจ (Economic scale) ให๎เพียงพอคุ๎มคํากับการลงทุนขยายระบบการผลิต
ซึ่งประกอบด๎วยต๎นทุนคงที่ (Fixed cost) และต๎นทุนผันแปร (Variable cost) โดยได๎รับ
วงเงินงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหมํ จ านวน 6,000,000 บาท แตํยังขาดในสํวน                     
ของปัจจัยการผลิต เชํน วัสดุปลูกสูตรเฉพาะส าหรับสตรอว๑เบอร๑รี่ปลอดโรคธาตุอาหาร A               
ธาตุอาหาร B สูตรเฉพาะส าหรับสตรอว๑เบอร๑รี่ปลอดภัย สารชีวภัณฑ๑ในการควบคุมคุณภาพ 
ระบบการน าสํงต๎นพันธุ๑ไหลปลอดโรคสูํโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิฯตามโครงการปี 2561 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํและจังหวัดล าพูน จ านวน 33 โรงเรือน รวม 50,000 หนํวย 

นางปนัดดา  ทองศรี  คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
การผลิตต๎นพันธุ๑ไหลสตรอว๑เบอร๑รี่ปลอดโรค เป็นการจ๎างที่ปรึกษาด าเนินการ

จากการน าผลงานวิจัย เมื่อท าการวิจัยแล๎ว จึงเปลี่ยนมาใช๎งบรายจํายอื่น แตํส าหรับการจ๎าง
ที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินการผลิตต๎นพันธุ๑ไหลสตรอว๑เบอร๑รี่ เพ่ือไปแจกเกษตรกร เป็นขั้นตอน
ด าเนินการกลางน้ า จะต๎องมีขั้นตอนต๎นน้ ากํอน คือ โรงเรือนควบคุมการผลิตสตรอว๑เบอร๑รี่ 
ซึ่งมีก าหนดแล๎วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 หากอนุมัติโครงการดังกลําว จะใช๎
งบประมาณในหมวดรายจํายอื่น ซึ่งในลักษณะการจ๎างที่ปรึกษา เป็นลักษณะของการจ๎าง
เพ่ือศึกษา ค๎นคว๎า วิจัย เชิงวิชาการ แตํการจ๎างเพ่ือผลิต แล๎วน าผลผลิตไปแจกจํายแกํเกษตรกร 
เข๎าขํายลักษณะการผลิตเพ่ือแจกจําย ซึ่งจะไมํใชํลักษณะการจ๎างที่ปรึกษา จึงขอให๎พิจารณา
หมวดรายจําย เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการด าเนินโครงการ และขอให๎พิจารณารายการ
ด าเนินงานให๎รอบคอบ เพ่ือเกิดความค๎ุมคําและเกิดความยั่งยืนในการบริหารโครงการ 

นายปฐมชาติ  ศรีเจริญจิตร์  เกษตรอ าเภอสันทราย 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
  1. โรงเรือน จะเริ่มทยอยแล๎วเสร็จ บางแหํง จะเริ่ม พร๎อมใช๎งานได๎                
 ตั้งแตํเดือนพฤษภาคม 2562 ไปจนถึง สิงหาคม 2562 จะแล๎วเสร็จทั้งหมด 

2. โครงการนี้ เป็นโครงการที่น าผลการวิจัย เพื่อแก๎ปัญหากระบวนการผลิต
ต๎นพันธุ๑ไหลสตรอว๑เบอร๑รี่ปลอดโรค ซึ่งการผลิตนี้จะต๎องอาศัยความรู๎จากที่ปรึกษา 
เนื่องจากยังไมํมีภาครัฐหรือเอกชนใดผลิตได๎ สํวนเรื่องจากจํายผลผลิตนั้น เป็นปัจจัย                  
การผลิตเริ่มต๎นให๎เกษตรกรในการเริ่มต๎นการผลิต หลังจากนั้นเกษตรกรจะเป็นผู๎ลงทุนผลิตเอง 

นายกฤษณะ  พินิจ  กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

กิจกรรมนี้ ไมํเข๎าขํายกิจกรรมต๎องห๎าม การแจกจํายสิ่งของให๎เกษตรกร           
เนื่องด๎วย กิจกรรมนี้ เป็นสํวนหนึ่งของโครงการใหญํจ าเป็นต๎องให๎ปัจจัยการผลิต เพ่ือสนับสนุน 
ให๎เกษตรกรสามารถผลิตได๎ตามวัตถุประสงค๑ ไมํได๎มีวัตถุประสงค๑หลักเพ่ือแจกจํายสิ่งของ
ให๎แกํเกษตรกรแตํอยํางใด  

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ และให๎ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมํ  จัดท าข๎อมูลรายละเอียด                
โดยให๎เพ่ิมเติมข๎อสังเกต และข๎อเสนอแนะจากกรรมการมาประกอบการจัดท าโครงการกํอน
จัดสํงให๎ฝ่ายเลขานุการฯ 

/นางสาวมณฑิรา… 



 

  -๒๕- 
 
นางสาวมณฑิรา  ฟูปิง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได๎  กิจกรรม             
ปรับปรุงภูมิทัศน๑เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นพิษ โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหมํ วงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล๎านห๎าแสนบาทถ๎วน) 

 สืบเนื่องมาจาก มติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐฯ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

แนวคิดของโครงการฯ  
1. สํงเสริมให๎มีพ้ืนที่การตลาดใหมํ 
2. สํงเสริมให๎ประชาชนมีพ้ืนที่ค๎าขายเพิ่มมากขึ้นโดยขยายผลพ้ืนที่เดิม 
3. สํงเสริมผู๎ประกอบการแตํละกลุํมประเภทสินค๎า (สินค๎าเกษตสินค๎า 

     OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร๎านอาหาร หาบเรํ แผงลอย) 
4. สํงเสริมผู๎ประกอบการแตํละระดับ 
5. ชํวยเหลือผู๎ประกอบการที่เดือดร๎อนจากการไมํมีสถานที่ค๎าขาย 
6. ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค 
7. เปิดโอกาสผู๎ประกอบการในการพัฒนาและแขํงขัน 
หลักการของโครงการฯ  
1. รํวมบูรณาการทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในรูปแบบตลาดประชารัฐ 
2. สร๎างพ้ืนที่ให๎ผู๎ซื้อและผู๎ขายมาพบกันอยํางเป็นธรรมชาติโดยรุก               

     เข๎าไปหาผู๎ซื้อ 
3. ชํวยให๎มีการลดต๎นทุนทางการตลาดอยํางเหมาะสม 
4. ภาคเอกชนมีสํวนรํวมเปิดตลาดประชารัฐ โดยเฉพาะผู๎ค๎า Modern 

     Trade 
5. ขึ้นทะเบียนผู๎ประกอบการรายใหมํ ให๎แยกจากผู๎ประกอบการเดิม

     อยํางชัดเจน 
6. ยกระดับสินค๎าทุกประเภทให๎มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย 

จังหวัดเชียงใหมํ จึงรับนโยบายในเรื่องของตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได๎ 
พร๎อมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสํงเสริมให๎ประชาชนของจังหวัดเชียงใหมํ 
ตามรอยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงอยํางเป็นรูปธรรม และเพ่ือเป็นการตํอยอดผลิตภัณฑ๑
ของประชาชนในพ้ืนที่ ในสํวนของตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได๎ ณ ศูนย๑ราชการจังหวัด
เชียงใหมํ  มีจ านวนผู๎ประกอบการที่ ล งทะเบียนตลาดประชารั ฐ  คนไทยยิ้ มได๎               
ระดับจังหวัด จ านวน 823 ราย แตํมีพ้ืนที่จัดตั้งร๎านและสามารถขายสินค๎าได๎เพียง                
180 ราย มีรายได๎จากการจ าหนํายตํอครั้ง (3 วัน) ประมาณ 450,000 – 700,000 บาท 
รวมรายได๎จากการจ าหนําย 8,105,980 บาท/ปี (ข๎อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2560) 

นางศุกลรัตน์  จันทร์มณี  ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าปาง 

โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได๎ ควรจะบูรณาการกับจังหวัดอ่ืน ๆ
ในกลุํมจังหวัดฯ เนื่องจาก เป็นงบประมาณของกลุํมจังหวัดฯ และทุกจังหวัดได๎รับนโยบาย
โครงการตลาดประชารัฐฯ เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการ ประชาชนจังหวัดในกลุํมจังหวัดได๎รับ
ประโยชน๑รํวมกัน 

/นางปนัดดา…   



 

  -๒๖- 
 

/นายส าเริง...  

นางปนัดดา  ทองศรี  คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรณีของตลาดประชารัฐฯ ที่จะใช๎งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน๑ 
จัดอยูํ ในหมวดงบลงทุน ไมํใชํคําจ๎างเหมาบริการ ถ๎าหากจะใช๎งบประมาณควรใช๎                  
ให๎ถูกหมวดงบประมาณ 

นายกฤษณะ  พินิจ  กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

พ้ืนที่ที่จะด าเนินการ ควรได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                
ศูนย๑ราชการจังหวัดเชียงใหมํ และการใช๎พ้ืนที่เพ่ือหารายได๎ จะต๎องมีคําใช๎จํายในการเชําพ้ืนที่ 

นางสาวมณฑิรา  ฟูปิง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นในเรื่องของการขออนุญาตใช๎ พ้ืนที่จากกรมธนารักษ๑นั้น                
จากมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องของการสํงเสริมตลาดประชารัฐฯ จังหวัดเชียงใหมํ ได๎พ้ืนที่
ด าเนินการบริเวณศูนย๑ราชการจังหวัดเชียงใหมํ จึงได๎ท าหนังสือหารือไปยังกรมธนารักษ๑ 
ทราบวําเป็นพื้นที่งดเว๎นจากการเก็บคําเชําพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นนโยบายจากรัฐบาล  

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ และขอให๎ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมํ ทบทวน และหารือ
กับส านักงานพัฒนาชุมชน 4 จังหวัด โดยให๎เพ่ิมเติมข๎อสังเกต และข๎อเสนอแนะจาก
กรรมการมาประกอบการจัดท าโครงการกํอนจัดสํงให๎ฝ่ายเลขานุการฯ 

3. การเสนอโครงการทดแทน โครงการปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1192 สายอินทนนท์ – แม่แจ่ม โดยแขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่ที่ 1 วงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

นายวิรุฬ  พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

ขอให๎หนํวยงานน าเสนอทั้ง 2 โครงการตามล าดับ และให๎ที่ประชุมพิจารณา
ในคราวเดียวกัน 

  3.1 โครงการอ านวยความปลอดภัยทางหลวง (ติดตั้งและซํอมแซม                  
ไฟฟ้าแสงสวําง) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาล ระหวําง กม. 462+614                            
– กม. 500+307 เป็นชํวงๆ กิจกรรมกิจกรรมงานติดตั้ งและซํอมแซมแสงสวําง                       
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาล ระหวําง กม. 462+614 – กม. 500+307 
เป็นชํ วงๆ โดยแขวงทางหลวงล าปางที่  1 วงเงินงบประมาณ 15 ,000,000 บาท                      
(สิบห๎าล๎านบาทถ๎วน) 

นายวารินทร์  ค าศรีใจ  รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงล าปางที่ 1   
แขวงทางหลวงล าปางท่ี 1 

ความส าคัญของโครงการ เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 11 เป็นทาง
สายหลักที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นเส๎นทางที่เชื่อมโยงกับกลุํมจังหวัดภาคเหนือบน 1 
และกลุํมจังหวัดภาคเหนือบน 2 เชํน จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง              
จงัหวัดแพรํ ซึ่งจะชํวยสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวในภาคเหนือ ปัจจุบันอุปกรณ๑อ านวย
ความปลอดภัย เชํน ไฟฟ้าแสงสวํางมีไมํเพียงพอ และช ารุดเสียหาย ท าให๎ความปลอดภัย
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุลดลง จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องติดตั้ง และซํอมแซมไฟฟ้า                
แสงสวําง เพ่ือป้องกันความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน อาจจะเกิดขึ้น และอ านวย            
ความปลอดภัยในการใช๎เส๎นทางดังกลําวอยํางมีประสิทธิภาพ 



 

  -๒๗- 
 
นายส าเริง  ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 

การขอใช๎เงินของกลุํมจังหวัดในการขอเสนอโครงการ ควรพิจารณา             
ถึงความส าคัญ และประโยชน๑ที่จะได๎รับ การด าเนินงานจะต๎องมีการเชื่อมโยงบูรณาการ       
ในมิติของกลุํมจังหวัด ซึ่งโครงการของแขวงทางหลวงล าปางที่ 1 มีความส าคัญทางเส๎นทาง            
โลจิสติกส๑ ทั้งด๎านการค๎า การลงทุน ความปลอดภัยที่ชัดเจน 

3.2 โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวพ้ืนที่กลุํมจั งหวัด               
ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร๎างและโลจิสติกส๑ ทางหลวงหมายเลข 1103                                  
ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมํที่ 1 วงเงินงบประมาณ 
15,000,000 บาท (สิบห๎าล๎านบาทถ๎วน) 

นายวิพากษ์  จารุพันธ์  รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 

  ปัญหาและอุปสรรค : เส๎นทางดังกลําวปัจจุบันได๎รับความเสียหาย                
จากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการจราจรของนักทํองเที่ยว และขนสํงสินค๎ารวมไปถึง              
การคมนาคมของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นทางหลวงที่สามารถลดระยะทาง                   
ของการเดินทางได๎เป็นอยํางดี 

  เพ่ือให๎เป็นไปตามนโยบาย ตามรายงานการตรวจราชการและการประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจรของรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม ในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหมํ                   
จงัหวัดแมํฮํองสอน และจังหวัดล าปาง ในระหวํางวันที่ 11 – 15 มกราคม 2562 ข๎อที่ 2 
นโยบายและข๎อสั่งการของรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม 2.4.2 ให๎ทางหลวงพิจารณา
เรํงรัดปรับปรุงบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1103 สายฮอด – แมํตืน จังหวัดเชียงใหมํ                
ชํวงที่มีการช ารุดเสียหายให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให๎เกิดสะดวกและความปลอดภัย                 
ในการเดินทางของประชาชน 

  แนวทางแก๎ไขปัญหา : ท าการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง ระยะทาง 
2.8105 กิโลกรัม เพ่ือให๎เกิดสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน     
และเป็นการสํงเสริมการค๎า การลงทุน และคมนาคมขนสํง 

  ทั้งนี้ ได๎ตรวจสอบความพร๎อมของพ้ืนที่กับอ าเภอดอยเตําแล๎ว พบวํา
ไมํได๎อยูํในพ้ืนทีป่่าหรืออุทยานแหํงชาติใด ๆ 

นายนรินทร์  ฟูสุวรรณ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 

จากความส าคัญและความเรํงดํวนของทั้ง 2 โครงการ มีความเห็นวํา 
โครงการพัฒนาและยกระดับการทํองเที่ยวฯ กิจกรรมพัฒนาโครงสร๎างและโลจิสติกส๑            
ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด นั้น มีความส าคัญและความเรํงดํวน
มากกวํา เนื่องจาก เส๎นทางดังกลําวมีความทรุดโทรมมาก ประชาชนเดินทางสัญจรล าบาก             
และเป็นเส๎นทางการทํองเที่ยวที่จะต๎องผํานไปอ าเภอแมํสะเรียง จังหวัดแมํฮํองสอน ทั้งยัง
ท าให๎ประชาชนในจังหวัดแมํฮํองสอนเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น หากโครงการนี้ได๎งบประมาณ         
ไปปรับปรุงซํอมแซมจะท าให๎ได๎รับประโยชน๑ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดแมํฮํองสอน 
และจังหวัดล าพูน  

 
/ที่ประชุม... 



 

  -๒๘- 
 
ที่ประชุม      ได๎เสนอความเห็นหลากหลาย ทั้งการสนับสนุน และมีข๎อสังเกตเกี่ยวกับ

การด าเนินการพัฒนาเส๎นทางทั้ง 2 เส๎นทาง ซึ่งทั้ง 2 เส๎นทางจะสร๎างประโยชน๑ให๎แกํ
ประชาชนผู๎ ใช๎ เส๎นทางและรองรับการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดฯ โดยที่ประชุมได๎                      
มีความเห็นรํวมกัน ให๎พิจารณาน าหลักเกณฑ๑การพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาเป็นเกณฑ๑
การพิจารณา ดังนี้ 

       1. กรณีการใช๎เงินเหลือจําย หรือเงินที่เกิดจากบรรลุวัตถุประสงค๑ของ
โครงการแล๎ว ควรจะให๎หนํวยงานเจ๎าภาพที่มีเงินเหลือจํายได๎เป็นผู๎พิจารณาได๎รับการ
จัดสรรงบประมาณเป็นอันดับแรก แตํเนื่องจากกรณีนี้เป็นงบประมาณที่เกิดจากการยกเลิก
กิจกรรมจึงไมํได๎เข๎าขํายในกรณีนี ้
    2. สัดสํวนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดภายในกลุํมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 เพ่ือมิให๎เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาในพ้ืนที่มากเกินไป ทั้งนี้สัดสํวน            
การได๎รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด
ในกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีดังนี้ 

         - จังหวัดเชียงใหมํ  
          งบประมาณที่ ได๎รับการจัดสรร จ านวน 211,638,950 บาท               

(สองร๎อยสิบเอ็ดล๎านหกแสนสามหมื่นแปดพันเก๎าร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) (ร๎อยละ 55) 
         - จังหวัดแมํฮํองสอน  
          งบประมาณที่ ได๎ รั บการจัดสรร จ านวน 83,275,700 บาท                  

(แปดสิบสามล๎านสองแสนเจ็ดหมื่นห๎าพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) (ร๎อยละ 22) 
         - จังหวัดล าปาง  
  งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรร จ านวน 25,755,200  บาท               
 (ยี่สิบห๎าล๎านเจ็ดแสนห๎าหมื่นห๎าพันสองร๎อยบาทถ๎วน) (ร๎อยละ 7) 
         - จังหวัดล าพูน  
          งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรร จ านวน 62,280,150  บาท                 

(หกสิบสองล๎านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งร๎อยห๎าสิบบาทถ๎วน) (ร๎อยละ 16) 
       3. ความสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร๑การพัฒนากลุํมจังหวัด 

ความพร๎อมของโครงการและประโยชน๑ที่ประชาชนได๎รับ 
       4. ผลการเบิกจํายงบประมาณในงบกลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1             

แยกเป็นรายจังหวัดเป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ผลการเบิกจํายรวมทั้ง
สิ้น 3,720,444 บาท (สามล๎านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่ร๎อยสี่สิบสี่บาทถ๎วน) (ร๎อยละ0.97)              
ของงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรทั้งหมด ข๎อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ๑ 2562 
ดังนี้ 

         - จังหวัดเชียงใหมํ มีผลการเบิกจําย จ านวน 2 ,527,564 บาท             
(สองล๎านห๎าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห๎าร๎อยหกสิบสี่บาทถ๎วน) (ร๎อยละ 1.19) 

         - จังหวัดแมํ ฮํองสอน มีผลการเบิกจําย จ านวน 40 ,060 บาท             
(สี่หมื่นหกสิบบาทถ๎วน) (ร๎อยละ 0.05) 

         - จังหวัดล าปาง มีผลการเบิกจําย จ านวน 1 ,152 ,820 บาท             
(หนึ่งล๎านหนึ่งแสนห๎าหมื่นสองพันแปดร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน) (ร๎อยละ 1.19) 

         - จังหวัดล าพูน ไมํมีผลการเบิกจําย 
 

/นายวิรุฬ...   





 
 

ภาพถ่ายการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  

ครั้งที่ 1/๒๕62  
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่
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