
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ครั้งที่ 2/๒๕62 วันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕62 เวลา 13.3๐ น.  

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
************************************ 

 

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

1. นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานการประชุม 
  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นายวิรุฬ   พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     
  (กรรมการและเลขานุการที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง) 
3. นายสําเริง  ไชยเสน (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 
4. นายจารึก  เหล่าประเสริฐ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบัติ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง 
6. นายเกียรติชัย  ลออวรากุล (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายนรินทร์  ฟูสุวรรณ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน 
8. นางเรณู  นะนักวัฒน์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลําพูน 
10. นางปนัดดา  ทองศรี คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11. นางสาวชวนพิศ  เมืองวงค์ (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายธนาวุฒิ  บัวละวงค์ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 
13. นางอมรรัตน์  เกี๋ยงแก้ว (แทน) พาณิชย์จังหวัดลําปาง  
14. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําพูน 
15. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
16. นายอภิสิทธิ์  จันทร์โอพาส นายกองค์การบริหารส่วนตําบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
17. นายชัยวัฒน์  ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงกานต์ จังหวัดลําพูน  
18. นายสมพร  วะเท นายกเทศมนตรีตําบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลําปาง 
19. นางสุภาพร  ทองใบ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลร่องเคาะ จังหวัดลําปาง 
20. นางจันทร์เพ็ญ  อินต๊ะปวง (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
21. นางกรรณิการ ์ นิรัติศยกุล (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
22. ว่าที่พันตรี อนันต์  ชัยสา (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
23. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
24. นางวิลาวัลย์  วรพุฒิพงค ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
25. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
26. นางอาภรณ์  แสงโชติ ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
27. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําปาง 
28. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์ ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําปาง 
29. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําพูน 
30. นางภัคจินดา  ลังกาฟ้า ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําพูน 
31. นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางสาวอําพัน  ใจอินตา (แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นายอนันต์  จิตจง (แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นางดารุณ ี ใจศิล (แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/คณะกรรมการ... 



 

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

 

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง 
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
4. นายอินสม  ปัญญาโสภา ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายสถาพร  ศรีวันชื่น ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายกฤษณะ  พินิจ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
2. นางศิริพร  รือเรือง กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3. นางสาวนันทวรรณ  กันคํา สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 
4. นางสาวอุไร  สมภารจันทร์ สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 
5. นายทวีศักดิ์  ขันธราช สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
6. นายกฤษนันท์  ทองทิพย์ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายณัชพล  อยู่เย็น สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายฉัตรชัย  จอมเดช แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
9. นายภพลทอง  ท้าวยศ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
10. นางสาวศิริวรรณ  เขื่อนคํา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นางสาวอัจฉรา  คํามูล  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
12. นางสาวตฤนภร  กันทะโรจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
13. นายกิตติพัชญ์  สุขสวัสดิ์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
14. นายจิรวัฒน์  ดีวะรัตน์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
15. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
16. นางสาวพลอยไพลิน  ค้าชัยภูม ิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
17. นางสาวปรารถนา  เขตบรรพต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
18. นางสาวกนกจันทร์  ชวานนท์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
19. นายภานุวัฒน์  คํานินทะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
20. นางสาวทัศน์ลักษณ์  บุญลิขิต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
21. นางสาวกนกวรรณ  ปาลี  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เริ่มประชุมเวลา     13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

  1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ดําเนินการ ดังนี้  

   1.1 การเตรียมความพร้อมโครงการฯ ในการบริหารจัดการโครงการทั้งในเรื่องของ     
พ้ืนที่และรูปแบบรายการ  

   1.2 โครงการที่มีกิจกรรมจํานวนมากให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นหลัก
ในการดําเนินการ 

 /2) การดําเนินงาน... 



 

  -๓- 
   
  2) การดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ํา 
อยู่อันดับที่ 17 จาก 18 กลุ่มจังหวัด ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี และมาตรการด้านการงบประมาณ
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดทํารายงาน    
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 1/๒๕62 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม 
จํานวน 31 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด                            
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์             
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ 

   3.1 ผลการเบิกจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏบิัติราชการประจ าปี ของกลุ่มจังหวัด
  ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการ                       
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 17 โครงการ 
(รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) งบประมาณทั้งสิ้น 
387,950,000 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หลังโอน           
เปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน จํานวน 197,387,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบ                
เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 50.88 รายจ่ายประจํา 
จํานวน 185,563,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 49.83 และงบรายจ่ายอ่ืน จํานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
คิดเป็นร้อยละ 1.29  

โดยมีรายการ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 
1. มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 16,360,555.14 บาท (สิบหกล้านสามแสน

หกหมื่นห้าร้อยห้าสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 4.22 โดยแยกเป็น 
 1.1 รายจ่ายประจํา จํานวน 13,906,081.38 บาท (สิบสามล้านเก้าแสน

หกพันแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 7.49 
 1.2 รายจ่ายอื่น จํานวน 2,454,473.76 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่น

สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 49.09 
/2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO)... 
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2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 41,170,442 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.61 โดยแยกเป็น 

 2.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน 22,175,000 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 11.23 

 2.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 18,995,442 บาท (สิบแปดล้านเก้าแสน
เก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.24 

3. อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 330,419,002.86 บาท (สามร้อยสามสิบล้าน               
สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองบาทแปดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 85.17 โดยแยกเป็น  

 3.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน 175,212,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้าน
สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 88.77 

 3.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 152,661,476.62 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้าน
หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 82.27 

 3.3 รายจ่ายอื่น จํานวน 2,545,526.24 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่น
ห้าพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 50.91 

จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 199,701,240 บาท (หนึ่งร้อย                 

เก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น                  
รายจ่ายลงทุน จํานวน 103,697,600 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน                
หกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 51.93 รายจ่ายประจํา จํานวน 91,003,640 บาท                  
(เก้าสิบเอ็ดล้านสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 45.57 และงบรายจ่ายอื่น 
จํานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.50  

โดยมีรายการ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 
1. มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 11,230,559.76 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสน

สามหมื่นห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 5.62 โดยแยกเป็น 
 1.1 รายจ่ายประจํา จํานวน 8,776,086 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น

หกพันแปดสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 9.64 
 1.2 รายจ่ายอืน่ จํานวน 2,454,473.76 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่น

สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 49.09 
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 16,145,976 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น

ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 8.09 โดยแยกเป็น 
 2.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน - บาท  
 2.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 16,145,976 บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสน     

สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 17.74 
3. อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 172,324,704.24 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ              

สองล้านสามแสนสองหมื่นสี่ พันเจ็ดร้อยสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 86.29                             
โดยแยกเป็น  

 3.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน 103,697,600 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหกแสน
เก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100   

 3.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 66,081,578 บาท (หกสิบหกล้านแปดหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 72.61 

/3.3 รายจ่ายอื่น... 
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 3.3 รายจ่ายอื่น จํานวน 2,545,526.24 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่น
ห้าพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 50.91 

นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการที่มีขนาดใหญ่และอยู่ระหว่างดําเนินการ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะเหตุใด  

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

โครงการที่มีขนาดใหญ่ ในส่วนของรายจ่ายลงทุนที่อยู่ระหว่างดําเนินการ              
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณรวม 56,714,200 บาท (ห้าสิบหกล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน 

เจ้าภาพโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร  
 - กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ํานมโคคุณภาพสูง
ล้านนาสู่ความยั่งยืน 

 22,455,300 
สนง.ปศุสัตวเ์ขต 5 29,400 
สนง.ปศุสัตว์ จ.เชียงใหม ่ 22,435,900 

2. โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  

 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ 

สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์
ที่ 16 (เชียงใหม่) 

2,750,000 

3. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

  

- กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 16 (เชียงใหม่) 

7,000,000 

- กิจกรรม 9 เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ําตามรอย            
พระบาท  

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ 16 (เชียงใหม่) 

18,258,900 

- กิจกรรมปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่  

แขวงทางหลวงชนบท 
เชียงใหม ่

9,000,000 

1. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและเพ่ิมมูลค่าน้ํานมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน งบประมาณ 22,455,300 บาท 
(ยี่สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้กิจกรรมในโครงการ (รายจ่ายลงทุน) ดังนี้ 

 1.1 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับจัดสรร จํานวน 29,400 บาท (สองหมื่น
เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)     

 1.2 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรร จํานวน 22,435,900 บาท
(ยี่สิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

รายจ่ายลงทุนในรายการค่าครุภัณฑ์ จํานวน 22,435,900 บาท (ยี่สิบสองล้าน
สี่แสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ เปิดซอง วันที่                              
25 พฤษภาคม 2562 พิจารณาผล วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และจะได้ตัวผู้รับจ้าง
ภายในต้นเดือนมิถุนายน 2562 

 
/2. โครงการ... 
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2. โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมชาติพันธุ์ งบประมาณ
2,750,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

3. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 งบประมาณ 34,258,900 บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) โดยมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการ (รายจ่ายลงทุน) ดังนี้ 

 3.1 กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
งบประมาณ 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

 3.2 กิจกรรม 9 เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ําตามรอย                  
พระบาท งบประมาณ 18,258,900 บาท (สิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) โดยสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 

นายทวีศักดิ์  ขันธราช  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 

อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ไปยังกรมอุทยานฯ ขณะนี้ยังไม่ได้รับ              
การตอบรับจากกรมอุทยานฯ  

 3.3 กิจกรรมปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่ 

นายฉัตรชัย  จอมเดช  นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนปฏิบัติการ 
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

อยู่ระหว่างการดําเนินการขออนุญาตใช้ พ้ืนที่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไปยัง                        
กรมอุทยานฯ เมื่อเดือนเมษายน 2562 ขณะนี้รอกรมอุทยานฯอนุญาตใช้พ้ืนที่ ซึ่งใช้
ระยะเวลาดําเนินการ 45 วัน  

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
โครงการที่มีขนาดใหญ่ ในส่วนของรายจ่ายประจําที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 

จํานวน 66,081,578 บาท (หกสิบหกล้านแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  คือโครงการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ                    
ส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) งบประมาณ 26,419,000 บาท                           
(ยี่สิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยภาพรวมของโครงการฯอยู่ระหว่างร่าง TOR 
และเตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ทันกําหนดวันจัดงานในวันที่ 28 มิถุนายน - 
7 กรกฎาคม 2562 

นางสาวชวนพิศ  เมืองวงค์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับจัดสรรงบประมาณ                       
ภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
(Lanna Expo) กิจกรรมงาน Lanna travel mart วงเงิน 2,000,000 บาท (สองล้าน
บาทถ้วน) ขณะนี้ได้ดําเนินการร่าง TOR แล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

    /นางศิริพร... 
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นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จังหวัดล าพูน 
จังหวัดลําพูน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 60,704,185 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสน

สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน จํานวน 
31,104,185 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็น 
ร้อยละ 51.24 และรายจ่ายประจํา จํานวน 29,600,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสน
บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 48.76 

โดยมีรายการ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 
1. มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 366,878 บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อย

เจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.60 โดยแยกเป็น 
 1.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน - บาท 
 1.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 366,878 บาท (สามแสนหกหมื่นหกพัน

แปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.24 
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 24,170,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น

บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 39.82 โดยแยกเป็น 
 2.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน 22,175,000 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสน

เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 71.29 
 2.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 1,995,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่น

ห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.74 
3. อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 36,167,307 บาท (สามสิบหกล้านหนึ่งแสน        

หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 59.58 โดยแยกเป็น  
 3.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน 8,929,185 บาท (แปดล้านเก้าแสนสองหมื่น

เก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 28.71  
 3.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 27,238,122 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสน

สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 92.02 

นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ ่ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน 

โครงการขนาดใหญ่ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (PO) ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน 
 - กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย บ.ร่องกาด - บ.หัวฝาย    

อ.เมือง จ.ลํ าพูน งบประมาณ 14,900,000 บาท (สิบสี่ ล้ านเก้ าแสนบาทถ้ วน)                              
โดยแขวงทางหลวงชนบทลําพูน 

 - กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงหมายเลข 
11 – บ.สะแล่ง อ.เมือง จ.ลําพูน งบประมาณ 14,500,000 บาท (สิบสี่ล้านห้าบาทถ้วน)                                    
โดยแขวงทางหลวงชนบทลําพูน 

เนื่องจากแขวงทางหลวงชนบทลําพูน ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 
และได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ขณะนี้
อยู่ระหว่างกระบวนการหาตัวผู้รับจ้าง  

 
 

/นางศิริพร... 
 



 

  -๘- 
   
นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จังหวัดล าปาง 
จังหวัดลําปาง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 43,986,645 บาท (สี่สิบสามล้าน               

เก้าแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน 
จํานวน 18,134,400 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น
ร้อยละ 41.23 และรายจ่ายประจํา จํานวน 25,852,245 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสน
ห้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 58.77 

โดยมีรายการ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 
1. มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 3,169,045.38 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่น

เก้าพันสี่สิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 7.20 โดยแยกเป็น 
 1.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน - บาท 
 1.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 3,169,045.38 บาท (สามล้านหนึ่งแสน

หกหมื่นเก้าพันสี่สิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 12.26 
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 254,466 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อย

หกสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.58 โดยแยกเป็น 
 2.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน - บาท 
 2.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 254,466 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อย

หกสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.98 
3. อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 40,563,133.62 บาท (สี่สิบล้านห้าแสน

หกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 92.22              
โดยแยกเป็น  

 3.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน 18,134,400 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสน
สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 

 3.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 22,428,733.62 บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสน
สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 86.76 

นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบัต ิ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง 

จังหวัดลําปางได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 43,986,645 บาท (สี่สิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพัน
หกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายจ่ายประจํา จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562  
2. รายจ่ายลงทุน มีโครงการขนาดใหญ่ ดังนี้  
 2.1 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่าลําปาง ลําพูนและเชียงใหม่
ล้านนาน่ามอง งบประมาณ 3,134,400 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง                
และจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในต้นเดือนมิถุนายน 2562  

 
 

/2.2 โครงการ... 



 

  -๙- 
   

 2.2 โครงการอํานวยความปลอดภัยทางหลวง (ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาล ระหว่าง กม. 462+614 - 
กม. 500+307 เป็นช่วงๆ กิจกรรมงานติดตั้งและซ่อมแซมแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 
11 ตอน แยกภาคเหนือ – ขุนตาล ระหว่าง กม. 462+614 – กม. 500+307 เป็นช่วงๆ 
งบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงลําปางที่ 1   
ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่ได้รับงบประมาณจากกิจกรรม/โครงการที่ยกเลิกและปรับลดวงเงิน
งบประมาณ  

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 83,557,930 บาท (แปดสิบ                     

สามล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น                
รายจ่ายลงทุน จํานวน 58,000,000 บาท (ห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 69.41               
และรายจ่ายประจํา จํานวน 25,557,930 บาท (ยี่สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
สามสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 30.59 

โดยมีรายการ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 
1. มีผลการเบิกจ่าย จํานวน 1,594,072 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พัน             

เจ็ดสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.91 โดยแยกเป็น 
 1.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน - บาท 
 1.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 1,594,072 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่น           

สี่พันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.24 
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) คิดเป็น

ร้อยละ 0.72 โดยแยกเป็น 
 2.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน - บาท 
 2.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) คิดเป็น               

ร้อยละ 2.35 
3. อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 81,363,858 บาท (แปดสิบเอ็ดล้าน                      

สามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 97.37 โดยแยกเป็น  
 3.1 รายจ่ายลงทุน จํานวน 58,000,000 บาท (ห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน)             

คิดเป็นร้อยละ 100  
 3.2 รายจ่ายประจํา จํานวน 23,363,858 บาท (ยี่สิบสามล้านสามแสน

หกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 91.42 

นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดําเนินการในส่วนของรายจ่ายลงทุน คือ โครงการพัฒนา
และปรับปรุงเส้นทางเพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย มส. 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 – บ.แม่สามแลบ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
 

/ช่วง กม. 62 + 873... 



 

  -๑๐- 
   

ช่วง กม. 62 + 873 ถึง กม. 69 + 873 ระยะทางรวม 7 กม. พร้อมอุปกรณ์อํานวย                      
ความปลอดภัย งบประมาณ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวง
ชนบทแม่ฮ่องสอน ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศหาตัวผู้รับจ้าง พร้อมทั้งหารือกับสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เพ่ือทําเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนไปยังกรมป่าไม้ 
คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ 4 

นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีการจัดทําแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่  

นายกฤษณะ  พินิจ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

คณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยใช้แบบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแนวทางในการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมกับการก่อหนี้ผูกพัน) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                        
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ตามท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดภาคเหนือ                
ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
โดยจัดส่งให้คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่ง ก.บ.ภ. ได้มีมติเห็นชอบ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน และคําของบประมาณของส่วนราชการตามแผน 
ปฏิบัติการภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติทราบผลการพิจารณาดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565              
ฉบับทบทวน จํานวน 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ              
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

2. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และ 18 กลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น 2,125 โครงการ 
งบประมาณรวม 47,678,886,716 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสน
แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถ้วน) โดยแยกเป็น 

 
/2.1 คําของบประมาณ... 



 

  -๑๑- 
   

 2.1 คําของบประมาณจังหวัด 76 จังหวัด ประกอบด้วย (1) เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน จํานวน 1,331 โครงการ งบประมาณ 19,264,797,683 บาท (หนึ่งหมื่น
เก้าพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) (2) เห็นควร
สนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จํานวน 553 โครงการ งบประมาณ 16,143,925,663 บาท                     
(หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 
รวมทั้งสิ้น 1,884 โครงการ งบประมาณรวม 35,408,723,346 บาท (สามหมื่นห้าพัน
สี่ร้อยแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 

 2.2 คําของบประมาณกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย (1) เห็นควร
สนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จํานวน 169 โครงการ งบประมาณ 8,595,584,470 บาท 
(แปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (2) เห็นควร
สนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จํานวน 72 โครงการ งบประมาณ 3,674,578,900 บาท (สามพัน
หกร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 241 โครงการ 
งบประมาณรวม 12,270,163,370 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสน
หกหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น 

  2.2.1 คําของบประมาณกลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 1 สําหรับขับเคลื่อน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพที่เป็นความต้องการและแก้ไขปัญหาประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด 
เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จํานวน 119 โครงการ งบประมาณ 4,414,678,520 บาท 
(สี่พันสี่ร้อยสิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และเห็นควรสนับสนุน            
เกินกรอบวงเงิน จํานวน 72 โครงการ งบประมาณ 3,674,578,900 บาท (สามพันหกร้อย      
เจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น 191 โครงการ 
งบประมาณรวม 8,089,257,420 บาท (แปดพันแปดสิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน
สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

  2.2.2 คําของบประมาณกลุ่ มจั งหวัด ส่ วนที่  2 เพ่ือขับเคลื่ อน                     
การพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ เห็นควรสนับสนุน
จํานวน 50 โครงการ งบประมาณ 4,180,905,950 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบล้าน
เก้าแสนห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

3. เห็นชอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน ทั้ง 6 ภาค 
ประกอบด้วย แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนา                  
ภาคกลาง แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน                
ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผน                       
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

4. เห็นชอบคําของบประมาณของส่วนราชการตามแผนปฏิบัติการภาค      
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํ านวน 1,424 โครงการ งบประมาณรวม 
66,538,110,000 บาท (หกหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เสนอคําของบประมาณ 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 สําหรับขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพที่เป็นความต้องการ
และแก้ไขปัญหาประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เสนอขอ
งบประมาณ 24 โครงการ (ไม่รวมงบบริหารจัดการ) งบประมาณ 463,259,900 บาท 
(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เห็นควรสนับสนุนภายใน 

 

/กรอบวงเงิน... 



 

  -๑๒- 
   

กรอบวงเงิน จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 213,311,600 บาท (สองร้อยสิบสามล้าน
สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) (รวมงบบริหารจัดการ งบประมาณรวม 
218,311,600 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)) 
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 
205,490,100 บาท (สองร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

ส่วนที่ 2 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลเชิงพ้ืนที่  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เสนอของบประมาณ 3 โครงการ       
งบประมาณ 227,860,780 บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) เห็นควรสนับสนุนทั้ง 3 โครงการ งบประมาณ 227,860,780 บาท (สองร้อย
ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 การด าเนินการตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
1. การศึกษาและสร้างกลไกการขับเคลื่อน
การใช้ศักยภาพความเข้มแข็งของภาคเหนือ
ตอนบนในด้าน MICE ,Medical & Wellness 
Hub ,Creative LANNA และ Food Valley 
เชื่อมโยงกับ EEC ,GMS, BIMSTEC 
 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร แผนพัฒนาภาคเหนือภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) เพ่ือยกระดับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไปสู่การเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ       
การเติบโตสู่ความมั่งคั่ง (Northern Regional Potential Enrichment) ดังนี้ 
 1. อยู่ระหว่างผลักดันมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เข้าสู่   
การพิจารณาของ ครม. ซึ่งภายใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการขับเคลื่อน             
ประเทศไทย 4.0 ไปสู่การเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพ 
 2. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารของจังหวัด
เชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติแล้ว 
 3. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน อยู่ระหว่างจัดทําแผนยุทธศาสตร์              
การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเสนอโครงการ             
งบพัฒนาจังหวัดลําพูน ปี 2563 จํานวน 4 โครงการ 
 

(จัดทําโดย สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ) 
 

สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง              
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสะหรี๋ปี๋ใหม่ ตุงไชยมงคล 
  - มีการดําเนินการแล้วเสร็จ 
 2. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เมืองชายแดน 
จังหวัดเชียงใหม่  
  - มีการดําเนินการแล้วเสร็จ 

 
/3. กิจกรรม... 

 



 

  -๑๓- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  3. กิจกรรมส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “Lanna Cuisine 

For Cultural Tourism”  
  - อยู่ในระหว่างดําเนินการ 
 4. กิจกรรมผลิตสิ่ งประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมตลาดธุรกิจสปา                  
และสุขภาพ (Spa & Wellness)  
  - อยู่ในระหว่างดําเนินการ 
 5. กิจกรรมออกบูธแสดงสินค้า (Trade Fair) และจัดนิทรรศการ (Exhibition)  
  - อยู่ในระหว่างดําเนินการ 
 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการยกระดับธุรกิจสปาสู่มาตรฐานระดับ                
World Class ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัด  
  - อยู่ในระหว่างดําเนินการ 
 

(จัดทําโดย สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การศึ กษาเ พ่ื อส่ ง เสริ มการพัฒนา
ศักยภาพเชื่อมโยงเมืองเก่าลําพูน ลําปาง 
เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน สู่การเป็นเมือง
แห่งการท่องเที่ยวเชื่อมอารยธรรมล้านนา 
รวมทั้งการท่องเที่ยวธรรมชาติและสุขภาพ 

จังหวัดเชียงใหม ่
 สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง           
ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
  - ดําเนินการแล้วเสร็จ 
 2. โครงการ CBT Lanna pass เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
โดยชุมชนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี     
พ.ศ. 2562  
  - อยู่ในระหว่างดําเนินการ 
 

(จัดทําโดย สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

จังหวัดลําพูน 
 - จากข้อสั่งการของมติคณะรัฐมนตรีให้สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดลําพูนประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการพัฒนา
เรื่องเล่า (Story telling) ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง และแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว และขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 - ขณะนี้อยู่ในช่วงการเสนอเข้าขอพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. การแก้ ไขปั ญหาราคาผลผลิ ตทาง  
การเกษตรที่สําคัญในพ้ืนที่ เช่น กระเทียม 
สับปะรด ลําไย เป็นต้น โดยบูรณาการ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบให้ยั่งยืน 

จังหวัดลําพูน 
 สํานักงานพาณิชย์จังหวัดลําพูน ได้ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์        
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมเพ่ิมช่องทางด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร
จังหวัดลําพูนโดยใช้การตลาดนําการผลิต หรือ Demand Driven มารับรองผลผลิต
กระเทียมของจังหวัดลําพูนให้ตรงต่อความต้องการตลาดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
เพ่ือลดปัญหาราคาและปริมาณสินค้ากระเทียมในฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงด้วย 

 
/กรมการค้าภายใน… 



 

  -๑๔- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
  กรมการค้าภายใน จัดการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายลําไยและลิ้นจี่                  

โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ณ ร้านเชฟเฮ้าส์ นครลําพูน             
อ.เมือง จ.ลําพูน โดยมี พาณิชย์จังหวัดลําพูน เกษตรจังหวัดลําพูน และสหกรณ์จังหวัด
ลําพูน เป็นหน่วยงานบูรณาการร่วมกันวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 

(กระเทียม) โดยร่วมกันระหว่าง สํานักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานพาณิชย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. การส่งเสริมการลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่า โดยสํานักงานเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยการผลิตกระเทียมคุณภาพ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตกระเทียม    
อย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กับเกษตรกรตั้งแต่การเตรียมปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวและจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมทําการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ด ี(GAP) โดยเริ่มจากพ้ืนที่แปลงใหญ่ ทั้ง 2 แปลงเป็นพื้นที่นําร่อง 

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน             
มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตกระเทียม การมัดจุกกระเทียมให้สวยงาม 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้น  

3. การเชื่อมโยงตลาด โดยสํานักพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดําเนินกิจกรรม
เชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ 
กระเทียมที่มีศักยภาพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับบริษัทรับซื้อกระเทียม/โรงงานที่ใช้
กระเทียมเป็นส่วนประกอบในการผลิต ในจังหวัดที่ไม่ใช่แหล่งผลิต ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดขอนแก่น และจงัหวัดลําพูน ดําเนินการในห้วงเดือนมีนาคม 2562 
นอกจากนี้ ยังมีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการกระเทียมและสมาคม                
ผู้ปลูกกระเทียมภาคเหนือ แจ้งประชาสัมพันธ์ “หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต              
การอนุญาต และแบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นําเข้าจากต่างประเทศ” 
เพ่ือเผยแพร่ให้ให้ทุกส่วนทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย การดําเนินการของกระทรวง
พาณิชย์ ดําเนินการแก้ไขปัญหาในปี 2562  

 - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต๊อกของผู้ประกอบการเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการกักตุน
เพ่ือเกร็งกําไร 

 - ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานความมั่นคง กรมศุลกากร และหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องให้เข้มงวดด่านตรวจสอบการลักลอบการนําเข้ากระเทียม 

 - ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนําเข้าในช่วงที่ผลผลิตในประเทศ
ออกสู่ตลาด 

 - จัดหาพ้ืนที่ให้เกษตรกรนําผลผลิตวางจําหน่าย 
 - กําหนดให้เป็นสินค้าควบคุม โดยผู้นําเข้าจะต้องแจ้งการขนย้ายกระเทียม            

ที่นําเข้าจากต่างประเทศตั้งแต่ 400 กก.ขึ้นไป 
 - ขอความร่วมมือศุลกากรประเมินราคานําเข้าสินค้าให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง 
 - จัดประชุมเชื่อมโยงการตลาดและเจรจาซื้อขายสินค้ากระเทียม ระหว่าง

ผู้ประกอบการกับกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
/สํานักงาน… 

 



 

  -๑๕- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาตามศักยภาพ

ของพ้ืนที่ โดยการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทุรกันดาร เช่น กรณี
เป็นลูกจ้าง พสช.จะส่งเสริมสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือรองรับตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือนักวิชาการสาธารณสุข มีค่าตอบแทน ฉ 11,12 
สําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการตามตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน มีทุนการศึกษา   
ให้เรียนต่อเฉพาะทางตามที่กระทรวงฯ กําหนด นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจ สอบถาม
ความต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ของสถานบริการ เพ่ือจัดหาให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของพ้ืนที่ แต่ในขณะเดียวกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังมีความต้องการ
ด้านงบประมาณ/ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ/บุคลากรทางแพทย์ ดังนี้ 

1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าที่จําเป็น (เช่น เครื่อง 
Computed Tomography scan : CT scan ฯลฯ) ซึ่งปัจจุบันมีไม่เพียงพอมีเครื่อง 
CT scan จํานวน 2 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ และ รพ.แม่สะเรียง แต่เครื่องดังกล่าว           
มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี  

2. บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางยังขาดแคลน และมีความต้องการเป็น
จํานวนมาก ซึ่งการจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก 
การจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการให้แก่บุคลากรยังขาดสภาพคล่อง จึงไม่สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการมาทํางานในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มากเท่าที่ควร 

3. การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทหารในพ้ืนที่ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทัน หากมีเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่ทันสมัยจะทําให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดียิ่งข้ึน 

4. การจัดสรรงบประมาณในพ้ืนที่มีการจัดสรรผ่านเขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัด
ภาคเหนือ) โดยพิจารณาจากจํานวนประชากรในจังหวัด ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจํานวน
ประชากรน้อยแต่มีพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารมาก ทําให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
กับความต้องการในพื้นท่ี 

 

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน New S-Curve 
1. การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ดิจิตอล
เพ่ือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโลจิสติกส์ 
สมัยใหม่ (Northern e-Commerce and 
Modern Logistic Digital Transformation 
Center for Community Enterprise) 

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจ
ชุมชน เน้นพัฒนาจากตลาดเดิมที่มีศักยภาพผ่านช่องทาง E-commerce ดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดเก็บฐานของผู้ประกอบการ เช่น สมาชิก Biz Club/สมาชิก
ผู้ส่งออก EL/ผู้ประกอบการประชารัฐ/สมาชิก OTOP select เป็นต้น ในรูปแบบประมวล  
ผลสําเร็จรูป web Application ผ่านระบบ Cloud ปัจจุบันมีจํานวน 2,309 ราย  

2. จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จํานวน 360,736 ราย 
(ร้อยละ 20.65 ของประชากรทั้งจังหวัด) อําเภอที่มีผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรมากที่สุด คือ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จํานวน 25,208 ราย รองลงมาคือ อําเภอแม่แจ่ม จํานวน 23,033 ราย      

สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า                
เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ จํานวน 2,263 ราย แบ่งเป็น เครื่องรับชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จํานวน 803 ราย Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ จํานวน 
1,460 ราย (จัดทําโดย สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) 

/2. การจัดตั้งศูนย์... 



 

  -๑๖- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน New S-Curve 
2. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ 
(Senior Wellness Center) เพ่ือเป็นศูนย์     
ต้นแบบรองรับสังคมผู้สูงอายุในภาคเหนือ            
และใช้ Digital Health Platform ให้เกิด
ระบบ Ecosystem ยกระดับคุณภาพชีวิต
การดูแลผู้สูงอายุ และสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านบริการสุขภาพ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นําเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลัง
ผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานโครงการของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนพัฒนา
ภาคเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิต        
และแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ แนวทางที่ 4.3 พัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และได้นําเสนอต่อที่ประชุมระหว่าง
นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และ ผู้แทน  
เกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 

2. มติ อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นควรดําเนินการ
โดยงบประมาณปกติของหน่วยงาน หรือแผนบูรณาการที่เกี่ยวข้อง 

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประสานงานกับสํานักงบประมาณ เพ่ือดําเนินการ
ขอตั้งงบประมาณ ไปในส่วนของภารกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขอตั้งงบประมาณ
ผูกพัน ระยะเวลา 2 ปี คือในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 โดยมี
เอกสารและความพร้อมตามที่สํานักงบประมาณได้กําหนดอย่างสมบูรณ์ 

4. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงบประมาณ 
3. การยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(Northern Science Park) สู่การเร่งสร้าง
ผู้ประกอบการ ธุรกิจนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
และเชื่อมโยงองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ 

ปัจจุบัน สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอขอรับ
งบประมาณปี 2563 และได้ยื่นส่งข้อเสนอขอรับงบประมาณแก่สํานักงบประมาณ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นงบประมาณจํานวน 385 ล้านบาท (สามร้อยแปดสิบห้าล้าน
บาทถ้วน) (โดยแจงเป็นงบประมาณในการก่อสร้าง จํานวน 356 ล้านบาท (สามร้อย
ห้าสิบหกล้านบาทถ้วน) งบประมาณในการคุมงานจํานวน 14.5 ล้านบาท (สิบสี่ล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) และงบประมาณในการออกแบบ จํานวน 14.5 ล้านบาท (สิบสี่ล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน)  

 ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นําส่ง
เอกสารแสดงความพร้อมในการดําเนินการแก่สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์           
และเทคโนโลยี เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่   

1) ข้อเสนอโครงการขยายอาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(จังหวัดเชียงใหม่) เพ่ือเชื่อมโยงอาคาร EECi    

2) แบบแปลนในการก่อสร้างอาคาร   
3) แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6   
4) แผนการดําเนินการตามงวดงานและงวดเงิน  
5) เอกสารประกอบการใช้งานพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  
ซึ่งขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทําการตั้งงบประมาณไปที่

สํานักงบประมาณแล้วในงบประมาณปี 2563   
 

 

 

/4. การยกระดับ... 
 



 

  -๑๗- 
   

ประเด็น ความคืบหน้าการด าเนินงาน 
ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน New S-Curve  
4. การยกระดับกาแฟอาราบิก้าอย่างครบวงจร 
(Northern Boutique Arabica Coffee Hub) 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมกาแฟอาราบิก้าไทยสู่ตลาดโลก         
เช่น การทดสอบคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน                 
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและการตลาด 
เป็นต้น 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ได้เสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟ                        
อาราบิก้าภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Center) ภายใต้แผนงาน
บูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ระดับภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน                           
๓๕ ล้านบาท (สามสิบห้าล้านบาท) ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1) ฝึกอบรมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกาแฟตลอดห่วงโซ่เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 

2) วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้า 

3) สร้างภาพลักษณ์กาแฟอาราบิก้าไทยสู่ตลาดโลก 
4) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเพ่ือรองรับการให้บริการของศูนย์รับรองมาตรฐาน            

อัตลักษณ์กาแฟอาราบิก้าภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Center)  
โดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้พิจารณาและมีมติ

เห็นชอบโครงการตามกรอบวงเงินที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ในคราวประชุม 
5. การยกระดับ Northern Thailand Food 
Valley สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร
แห่ งอนาคตสู่ ตลาดสากล  (Northern 
Thailand Food Valley Scale up for Future 
Food Innovation to International Market) 
โดยการปรั บเปลี่ ยนฐานการผลิ ตของ
ผู้ประกอบการอาหารในภาคเหนือสู่การผลิต
อาหารแห่ งอนาคต (Functional Food, 
Medical Food, Organic Food, Novelty 
Food) 

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ ได้เสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยกระดับ Northern Thailand Food Valley   
สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเ พ่ือรองรับการผลิตแบบ  OEM                     
ของผู้ประกอบการภาคเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน 7.5 ล้านบาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

โดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้พิจารณาและมีมติ
ไม่เห็นชอบโครงการ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

2. โครงการพลิกโฉมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
(Next Lanna to Industry 4.0) 

ในกิจกรรมปรับเปลี่ยนฐานอุตสาหกรรมอาหารสู่นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
ภาคเหนือ (Transformation of Northern Thailand Food Industry to Future Food) 
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน 50 ล้านบาท 
(ห้าสิบล้านบาท) 

โดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบโครงการตามกรอบวงเงินที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สํานักงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 เมษายน 2562 

3. โครงการยกระดับนวัตกรรมอาหารเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Northern 
Food Innovation to Industry 4.0) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน 4 ล้านบาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  

 
 

/โดยคณะกรรมการ... 
 



 

  -๑๘- 
   

 ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน New S-Curve 
 โดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้พิจารณาและมีมติ

เห็นชอบโครงการเกินกรอบวงเงินที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สํานักงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 เมษายน 2562 

4. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบจังหวัดเชียงใหม่) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๒๒ ล้านบาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 

โดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบโครงการตามกรอบวงเงินที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สํานักงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 เมษายน 2562  
 

(จัดทําโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑) 
6. การพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน
ด้ วยอั ตลั กษณ์ ล้ านนาเชิ งสร้ างสรรค์                   
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม MICE (Creative 
LANNA MICE Heritage) โดยพัฒนาคุณภาพ
สินค้า OTOP เชื่อมโยงชุมชนนวัตวิถีให้ได้
มาตรฐาน MICE 

๑. วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมร่วมครั้งที่ 1 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๓ หน่วยงานได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือร่วมกันเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยได้กําหนด
เป้าหมายของชุมชนที่จะพัฒนาสินค้า และกิจกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไมซ์             
โดยเริ่มจากชุมชนต้นแบบ 

จํานวน ๘ ชุมชน ใน ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ 
๑) ชุมชนบ้านโป่งกวาว ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
๒) ชุมชนบ้านป่าตาล ตําบลบวกค้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
๓) ชุมชนบ้านแพะ ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน 
๔) ชุมชนบ้านดอนหลวง ตําบลแม่แรง อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน 
๕) ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
๖) ชุมชนบ้านท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
๗) ชุมชนบ้านละอูบ ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
๘) ชุมชนบ้านป่าปุ๊ ตําบลเมืองแม่ฮ่องสอน อําเภอแม่ลาน้อย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยผู้แทนจากสามหน่วยงานได้วางแผนการดําเนินงาน ในการพัฒนาสินค้า 

และกิจกรรมของชุนชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ให้มีความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ 
ผ่านการพัฒนาสินค้า และ รูปแบบการจัดงานกิจกรรมและการทําการตลาด ตั้งแต่
เดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

• มกราคม วางแผนการทํางาน 
• กุมภาพันธ์ ลงพื้นที่สํารวจ ๘ หมู่บ้านต้นแบบ ๔ จังหวัด 
• มีนาคม Orientation & Workshop จนท.พช. และชุมชน 
• เมษายน จับคู่สมาคมที่เก่ียวข้อง และชุมชนตาม theme ๗ wonders 

 

/• พฤษภาคม... 
 



 

  -๑๙- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน New S-Curve 
 • พฤษภาคม Coaching พัฒนาสินค้า OTOP และกิจกรรมชุมชนรองรับไมซ์ 

• มิถุนายน ทดสอบสินค้า และกิจกรรมกับผู้จัดงานไมซ์จัดทํา Sale kit 
• กรกฎาคม นําเสนอสินค้าและกิจกรรมที่พัฒนากับตลาดในประเทศในงาน 

Lanna Expo 
• สิงหาคม Workshop เตรียมความพร้อมออกงาน IT&CM Asia ๒๐๑๙ 
• กันยายน นําเสนอสินค้าและกิจกรรมในตลาดต่างประเทศในงาน IT&CMA 
๒. วันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ลงพ้ืนที่สํารวจความพร้อมของหมู่บ้าน  

นวัตวิถีครั้งที่ ๑ คณะทํางานจากกรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้ทําการสํารวจพ้ืนที่ชุมชน OTOP นวัตวิถี โดยเริ่มทําการสํารวจลําดับแรกจาก
จังหวัดเชียงใหม่ ๒ ชุมชนในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แก่ ชุมชนบ้านโป่งกวาว   
ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนบ้านป่าตาล ตําบลบวกค้าง 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในลําดับที่สองได้ทําการสํารวจจังหวัดลําพูน           
๒ ชุมชน ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แก่ ชุมชนบ้านแพะ ตําบลบ้านธิ อําเภอ
บ้านธิ จังหวัดลําพูน และชุมชนบ้านดอนหลวง ตําบลแม่แรง อําเภอป่าซาง จังหวัด
ลําพูน ในลําดับที่สาม ได้ทําการสํารวจจังหวัดลําปาง ๒ ชุมชนในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง            
และชุมชนบ้านท่ามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

๓. วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ลงพ้ืนที่สํารวจความพร้อมของ
หมู่บ้านนวัตวิถีครั้งที่ ๒ คณะทํางานจาก กรมการพัฒนาชุมชน และศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทําการสํารวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่  
๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้แก่ ชุมชนบ้านละอูบ ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย              
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุมชนบ้านป่าปุ๊  ตําบลเมืองแม่ฮ่องสอน อําเภอแม่ลาน้อย 
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน  

๔. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นวัตวิถี Pre-matching ครั้งที่ ๑ คณะทํางานฯ 
ได้ทําการจับคู่ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญ และธุรกิจไมซ์ ขั้นต้น โดยเชิญผู้นําชุมชนมา            
นําเสนอสินค้า ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท ในงานสัมมนาของกรมการพัฒนาชุมชน                    
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ได้ประสานธุรกิจไมซ์ ด้านต่าง ๆ เช่น ออร์แกไนเซอร์ 
ผู้จัดงาน และโรงแรม ได้มาเยี่ยมชมและประเมินความพร้อมของสินค้าและศักยภาพ
ในการพัฒนาต่อเนื่อง รวมทั้งเลือกชุมชนที่สนใจเบื้องต้น 

 

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงพื้นที่ 
1. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางด้าน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยขอรับ               
การสนับสนุน  

รายงานการศึกษา สํารวจแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างออกแบบ โดยสํานักงานชลประทานที่ 1 
(จัดทําโดย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง) 

 

/(1) การศึกษา... 
 
 



 

  -๒๐- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงพื้นที่ 
(1) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้นอ่างเก็บน้ําแม่สุยโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองลําปาง            
จงัหวัดลําปาง 

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่สุยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ            
เป็นโครงการก่อสร้างระยะเวลา 3 ปี โดยสามารถส่งน้ําช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูก             
ในฤดูฝน ประมาณ 2,000 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 950 ไร่ รวมงบประมาณทั้งสิ้น     
300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ตามข้อสั่งการ
ให้สํานักทรัพยากรน้ําแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเร่งรัด            
และให้ศึกษาแนวทางบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่เพ่ือจัดเข้าแผนบูรณาการ             
จัดการน้ําของประเทศ โดยสถานภาพโครงการคาดว่าจะเปิดโครงการในปี 2563 

(2) ก่อสร้างประตูระบายน้ําดอยแต            
ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน 

กรมชลประทานได้กําหนดงบประมาณในการดําเนินโครงการจํ านวน                    
121 ล้านบาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) แบ่งการดําเนินงาน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ก่อสร้างประตูระบายน้ํา งบประมาณ 49.8 ล้านบาท (สี่สิบเก้าล้าน
แปดแสนบาทถ้วน) ดําเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2563 

ระยะที่ 2 ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง งบประมาณ 31.2 ล้านบาท (สามสิบ
เอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 

ระยะที่ 3 ก่อสร้างระบบส่งน้ํา งบประมาณ 40 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) 
 - จังหวัดลําพูนได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่ งที่ประชุมได้มีมติ มอบหมายให้                            
กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานที่ถ่ายโอนฝายดอยแต ให้กับเทศบาลตําบลเหมืองจี้ 
พิจารณาเข้าไปดําเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ําดอยแต โดยจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งมติ
คณะอนุกรรมการฯของจังหวัดไปยังอธิบดีกรมชลประทานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมชลประทาน
จะได้ดําเนินการก่อสร้างตามงบประมาณโครงการที่ได้ตั้งไว้ หลังจากนั้นจะได้ถ่ายโอน                
ภารกิจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลต่อไป 

(3) ก่อสร้างระบบระบายน้ําปลายคลอง 
แม่แตง - แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ 

รายงานการศึกษา สํารวจแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างออกแบบ โดยสํานักงาน
ชลประทานที่ 1 (จัดทําโดย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตง) 

(4)  การพัฒนา “ลําปางหัตถ-อุตสาหกรรม              
เซรามิก” โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
วัตถุดิบ เพ่ิมศักยภาพการออกแบบสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ เซรามิก/ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม           
และขยายตลาดช่องทางการจัดจําหน่าย 
เพ่ือยกระดับวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจ
ชุมชน 

งบพัฒนาจังหวัดให้ความสําคัญกับ CIDC เป็นอย่างมากในกระบวนการที่ 1               
ในการตั้งโรงงานมีจริงหรือไม่ จํานวนกี่ไร่พ้ืนที่เท่าไหร่ และแต่งตั้งคณะกรรมการ             
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องพระราชบัญญัติโรงงานและแร่ ขอความคืบหน้าหากมี
การกระทบต่อผู้ประกอบการ 

2. โครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ขอเร่งรัด
ดําเนินการ 

  

(1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 11 ตอน
แยกภาคเหนือ - ขุนตาล จาก 4 ช่องจราจร    
เป็น 8 ช่องจราจร ระหว่าง กม. 475+700 - 
กม.477-200 ระยะทาง 1.500 กม.            
และระหว่าง กม.482+120 - กม.483-620 
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร จากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แขวงทางหลวงลําปางที่ 1 ในฐานะหน่วยงานเสนอข้อเสนอโครงการได้
ประสานงานไปยังกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องโดยจัดลําดับ
ความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

/(2) ปรับปรุง... 



 

  -๒๑- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงพื้นที่ 
(2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 116 

ตอนป่าสัก - สะปุ๋ง - บ้านเรือน - สันป่าตอง 
จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 
ระหว่าง กม.4+500 - กม.23+651 
ระยะทาง 19 กม. 

- ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 116 ตอนป่าสัก - สะปุ๋ง บ้านเรือน - สันป่าตอง 
จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ระหว่าง กม.4+500 – 23+651 ระยะทาง 
19 กม. งบประมาณ 500 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)         

- การปรับปรุงฯ ถูกบรรจุในโครงการเร่งด่วน คาดว่าจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปี พ.ศ. 2564 - 2565 

(3) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1035 
ตอนวังหม้อพัฒนา - แจ้ห่ม ระหว่าง กม.
4+800 - กม. 105+110 ระยะทาง 19 กม. 

แขวงทางหลวงลําปางที่ 2 ในฐานะหน่วยงานเสนอข้อเสนอโครงการได้
ประสานงานไปยังกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องโดยจัดลําดับ
ความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

(4) ก่อสร้ างส่ วนขยายสะพานข้ าม                 
ทางแยกต่ างระดับแยกภาคเหนือจุดตัด                  
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนเกาะคา - สามัคคี 
กับทางหลวงหมายเลข 11 ตอนแยก
ภาคเหนือ - ขุนตาน 

แขวงทางหลวงลําปางที่ 1 ในฐานะหน่วยงานเสนอข้อเสนอโครงการได้
ประสานงานไปยังกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องโดยจัดลําดับ
ความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

(5) ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทาง
หลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองง่า - 
ลําพูน เพ่ือเชื่อมทางเลี่ยงเมืองลําพูน สาย
เหมืองง่า - ท่าจักร และเชื่อมโยงจังหวัด
เชียงใหม่ 

การก่อสร้าง ฯ ถูกบรรจุในโครงการเร่งด่วน คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในปี พ.ศ. 2564 - 2565 
 

 

(6) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริม 
(7) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสันกําแพง 

(6) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริม 
(7) ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสันกําแพง 
จะเร่งรัดโครงการให้เร็วขึ้น โดยจะดําเนินการพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน

ให้แล้วเสร็จภายในปี 63 (จัดทําโดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่) 
(8) ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าจังหวัด

เชียงใหม่ (Truck Terminal) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกและการรถไฟ

แห่งประเทศไทย บูรณาการการดําเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ (Truck 
Terminal) และย่านกองเก็บสินค้า (CY : Container Yard) โดยพิจารณารายละเอียด             
แผนการดําเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ด้านการ
เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า (Shift Mode) และให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณา
ปรับแบบสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการพัฒนาเป็นท่าเรือบก (Dry Port) 
เพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางถนนและการขนส่งสินค้าทางรางการดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบก 

1. การประสานงานและบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง กรมการขนส่งทางบก
และการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการดําเนินโครงการฯ กรมการขนส่งทางบกและการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม
คณะกรรมการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก             
ได้นําเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กําหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสม
ในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ไว้บริเวณประชิดแนวทางรถไฟ              
(ด้านตะวันออก) ใกล้กับสถานีรถไฟสารภี ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า 

/บริเวณดังกล่าว... 
 



 

  -๒๒- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงพื้นที่ 
 บริเวณดังกล่าวซ้อนทับกับพ้ืนที่แนวเส้นทางการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ประกอบกับ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทําการออกแบบ ย่านกองเก็บสินค้า (CY : Container Yard) 
สถานีสารภีไว้แล้ว ที่ประชุมจึงมีมติให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาตําแหน่งที่ตั้ง
ของโครงการใหม่อีกครั้ง 

2. กรมการขนส่งทางบกได้ดําเนินโครงการศึกษาวางผังและออกแบบสถานี           
ขนส่งสินค้าเมืองหลักภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก) เริ่มดําเนิน
โครงการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 และดําเนินการแล้วเสร็จ (สิ้นสุดสัญญา) เมื่อวันที่                     
3 มกราคม 2562 โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯในโครงการดังกล่าวด้วย 

3. กรณีไม่มีทางเชื่อมระบบรางกับสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่  
3.1 ลักษณะประเภทสินค้า ที่เข้าใช้สถานีขนส่งสินค้า มีความแตกต่างกับ 

(CY : Container Yard) กล่าวคือ รถบรรทุกที่เข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าเป็นสินค้าประเภท
อุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรกรรม ซึ่งใช้ระยะเวลาในการขนส่งที่สั้นและส่งถึงผู้บริโภค
ได้รวดเร็ว ตรงตามเวลา (Speed) และสามารถทําการขนส่งแบบ Door to door ได้ 
โดยสถานีขนส่งสินค้าทําหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการรวบรวมและกระจายสินค้า
ภายในจังหวัดเชียงใหม่ และกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ 
ในประเทศไทยด้วย ส่วนย่านกองเก็บสินค้า (CY : Container Yard) เป็นสถานที่สําหรับพัก
และบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือรอทําการขนส่งด้วยระบบรางไปยังปลายทาง 
ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทที่มีการนําเข้า/ส่งออก ใช้ระยะเวลามากกว่าสินค้า
ที่เข้าใช้สถานีซึ่งเป็นการขนส่งภายในประเทศ โดยใช้รถบรรทุกในการขนถ่ายไปยังปลายทาง
ต่อไป หรือกรณีเป็นการขนส่งไปยังต่างประเทศก็จะส่งไปยังท่าเรือเพ่ือทําการส่งออกต่อไป 

3.2 กรณีย่านกองเก็บสินค้า (CY : Container Yard) จากการประชุมหารือ
ร่วมกันการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่ามีการออกแบบเพ่ือเตรียมการก่อสร้างย่านกอง
เก็บสินค้า (CY : Container Yard) บริเวณสถานีรถไฟสารภีไว้เรียบร้อยแล้ว 

3.3 กรณีการเชื่อมระบบรางกับสถานีขนส่งสินค้า ในการออกแบบกรมการ  
ขนส่งทางบก ได้ให้ที่ปรึกษาทําการศึกษาแนวทางการเชื่อมระบบรางกับสถานีขนส่ง
สินค้า ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตตัดแยกรางออกจากเส้นรางหลักและตั้งป้อมสําหรับ
ให้เจ้าหน้าทีก่ารรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สับประแจราง ณ ตําแหน่ง
ที่ทําการตัดแยกรางเพ่ิม เนื่องจากระหว่างสถานีฯ และแนวรางปัจจุบันเป็นถนนเลียบ
ทางรถไฟที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นประจําและมีปริมาณมาก เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ที่ใช้เส้นทางถนนเลียบทางรถไฟบริเวณจุดตําแหน่งที่ทําการเดินรางตัดเข้าพ้ืนที่
โครงการสถานีฯ จะต้องทําการติดสัญญาณไฟและเครื่องกั้นรถเพ่ือให้สัญญาณ เพ่ือป้องกัน
อันตราย โดยที่ปรึกษาได้ประมาณการราคาค่าก่อสร้างเฉพาะการเชื่อมระบบรางประมาณ 
64 ล้านบาท (หกสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

3.4 จากการประชุมหารือร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มีการออกแบบ
เพ่ือเตรียมการก่อสร้างย่านกองเก็บสินค้า (CY : Container Yard) ไว้แล้ว อีกทั้งจาก
ผลการศึกษาโครงการสถานีฯ มีการประเมินมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นเห็นว่าการทํา            
ระบบรางนั้นมีความเป็นไปได้ยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทําให้การใช้พ้ืนที่ภายในสถานี 

/ที่รองรับ... 
 



 

  -๒๓- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงพื้นที่ 
 ที่รองรับการรวบรวมและกระจายสินค้าไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงไม่มีการเชื่อมระบบราง

เข้าสถานีขนส่งสินค้า แต่ได้ทําการออกแบบทางเข้า-ออก ด้านที่ติดกับถนนเลียบทาง
รถไฟไว้เพ่ือให้รถบรรทุกสามารถใช้ถนนดังกล่าวเชื่อมไปยังย่านกองเก็บสินค้า  (CY : 
Container Yard) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณสถานีรถไฟสารภีได้ซึ่งมี
ระยะทางเพียง 3.2 กม. เท่านั้น 

4. ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมข้างต้น สํานักการ
ขนส่งสินค้า (สนค.) กรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เพ่ือนัดหมายเข้าพบเพ่ือหารือโดยคาดว่าจะสามารถประชุมร่วมกันได้ในช่วงสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือบูรณาการโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
กรมการขนส่งทางบก และย่านกองเก็บสินค้า (CY: Container Yard) ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องและเพ่ือประโยชน์ต่อการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป 

ทั้งนี้  ประเด็นการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเชียงใหม่กรมขนส่งทางบก                     
ได้นําเสนอในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัด
ลําปาง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสํารวจอสังหาริมทรัพย์ และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
บริเวณถนนเลียบทางรถไฟอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 130 ไร่ โดยจะเริ่ม
ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 งบประมาณ 1.7 พันล้านบาท (หนึ่งพัน               
เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) โดยกรมขนส่งทางบกจะประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย             
เพ่ือประชุมหารือร่วมกันในประเด็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งสินค้าเข้า-ออก ภายใน
สถานีต่อไป ได้รับการประสานจากสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรว่า          
จะจัดประชุมบูรณาการเรื่องสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อสั่งการของ
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เรื่องแนวทางการพัฒนาเป็น dry port ที่สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร วันที่ 30 เมษายน 2562  
(จัดทําโดย สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่) 

 (9)  การปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดก
ทางวัฒนธรรม “เมืองเก่าลําพูน” โดยนํา
สายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณ
ถนนในเมืองเก่าลําพูน ประกอบด้วย ถนน
ชัยมงคล ถนนมุกดา ถนนรอบเมืองใน 
(ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) ถนนรอบเมืองนอก 
และการขุดค้นทางโบราณคดีและขอรับ 
การสนับสนุน 

 

การปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม “เมืองเก่าลําพูน” โดยนํา
สายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน บริเวณถนนในเมืองเก่าลําพูน ประกอบด้วย            
ถนนชัยมงคล ถนนมุกดา ถนนรอบเมืองใน (ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) ถนนรอบเมืองนอก 
และการขุดค้นทางโบราณคดี การดําเนินงานมคีวามพร้อม โดยมีการบูรณาการงบประมาณ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 141,741,700 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

1) งบพัฒนาจังหวัดลําพูน ปี พ.ศ. 2563 จํานวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
2) งบเทศบาลเมืองลําพูน ปี พ.ศ. 2563 จํานวน 6 ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) 
3) ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) จํานวน 

125,741,700 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
     ขณะนี้อยู่ในช่วงดําเนินงาน โดยเทศบาลเมืองลําพูนได้ประสานงานกับ              

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําพูนและองค์การโทรศัพท์ในการขอแบบประมาณการ 
เพ่ือที่จะดําเนินงานต่อไป สําหรับโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  เมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 2563 แล้ว จะได้เร่งดําเนินการต่อไป 

/(10) การเสริมสร้าง... 
 



 

  -๒๔- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงพื้นที่ 
(10) การเสริมสร้ างเชียงใหม่ เมือง

อัจฉริยะ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
บริ เวณถนนนิมมานเหมินทร์  “Smart 
Nimman” โดยการนําสายไฟฟ้าและสาย
สื่อสารลงใต้ดินวางระบบท่อส่งน้ําประปาใหม่ 
การปรับปรุงทางเดินเท้าระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง
คมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปา
ส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม ่
 

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ Smart Nimman จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 
เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าว     
รายละเอียด ดังนี้ 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค งบประมาณ 170 ล้านบาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) 
(สําหรับการนําสายไฟฟ้าลงใต้ดินฯ) งบประมาณ 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) 
(สําหรับการวางระบบสายสื่อสารลงใต้ดิน) 

- กรมทางหลวง งบประมาณ 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาท) (สําหรับการปรับปรุง
ผิวทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

- การประปาส่วนภูมิภาค งบประมาณ 40 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาท) (สําหรับ
การวางท่อประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

- บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) งบประมาณ 29,457,116.05 บาท (ยี่สิบ
เก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสตางค์) (สําหรับการออกแบบ
งานท่อร้อยสายบ่อพัก PB ,RISER) 

- เทศบาลนครเชียงใหม่ งบประมาณ 130 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) 
(สําหรับการการนําสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน) 

- รวมงบประมาณทั้งสิ้น 449,457,116.05 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่แสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสตางค์) 

ที่ประชุมมีมติให้ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 (การขอสนับสนุน
งบประมาณ) และการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 
Smart Nimman ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมได้มีการเชิญผู้แทนจากชุมชนถนนนิมมานเหมินทร์
เข้าร่วมรับฟังความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว และจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนด
จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Smart Nimman 
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีประเด็นในการหารือที่สําคัญ คือ การจัดการระบบ
การจราจรถนนนิมมานเหมินทร์ 

 (11) การศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร
บริ เวณโดยรอบท่ าอากาศยานนานาชาติ 
เชียงใหม่เพ่ือรองรับการปรับปรุงและขยาย
ท่าอากาศยานฯ 
 

(5) การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่เพื่อรองรับการปรับปรุงและขยายท่าอากาศยาน ฯ 

 จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรและขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้มีการรายงาน
ความคืบหน้าของโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรและการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่กับถนนด้านนอก และระบบขนส่งมวลชนของจังหวัด
เชียงใหม ่ซึ่งผู้แทน สนข. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กําหนดนัดประชุม 

 
 

/หน่วยงาน... 
 
 



 

  -๒๕- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงพื้นที่ 
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนา 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง 
(ทดม.) ระยะที่ 3 ของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) เมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุม
และมีปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ทอท. 
และ สนข. เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญผลการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาการจราจรระหว่าง ทชม. กับถนนด้านนอก รวมทั้งการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ดังนี้ 

1) เห็นสมควรขยายทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ให้กว้างข้ึน             
จากเดิมที่เคยออกแบบไว้ โดยควรมีทางลาด (Ramp) เข้าสนามบินโดยตรงเพ่ิมเติม
จาก 3 Ramp เป็น 4 Ramp เพ่ือให้การเดินทางเข้า - ออก ทชม. มีความคล่องตัวสามารถ
แก้ปัญหาการจราจรและตอบสนองต่อจํานวนผู้โดยสารที่เพ่ิมมากข้ึน  

2) เนื่องจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) อยู่ระหว่างขั้นตอน
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการ โดยยังมิ ได้นําเสนอ                       
ผลการศึกษาให้สํานักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) พิจารณานําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณา ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
มาตรา 49 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือการดําเนินการ
จัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะทําการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการและเสนอต่อ กก.วล. เพ่ือเสนอความเห็น
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรให้ ทอท. พิจารณาเร่งจัดทํารายงาน
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนอ สผ. เพ่ือนําเสนอ 
กก.วล. ตามขั้นตอนก่อนเสนอโครงการดังกล่าวเพ่ือให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้ สนข. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมขนส่งทางบก กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ กองทัพอากาศ (กองบิน 41 (บน. 41) และที่ปรึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สนข. กรุงเทพมหานคร 
โดยมี ผอ.สนข. เป็นประธาน เพ่ือพิจารณาประเด็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง ทชม. 
กับถนนบริเวณโดยรอบ รวมทั้งระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรองรับ
ปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร 
รวมทั้งรักษาระดับการให้บริการผู้โดยสารได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ
ความคืบหน้าการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่           
29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมอบหมายให้ กรมทางหลวงเร่งดําเนินโครงการแก้ไขปัญหา
การจราจรบริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 1141 งบประมาณจํานวน 14 ล้านบาท 
(สิบสี่ล้านบาทถ้วน) และโครงการศึกษาและออกแบบเพ่ือการก่อสร้างทางลอด            
หรือทางแยกต่างระดับบริเวณสนามบิน งบประมาณจํานวน 14 ล้านบาท (สิบสี่ล้าน
บาทถ้วน) และโครงการศึกษาและออกแบบเพ่ือการก่อสร้างทางลอดหรือทางแยก 
ต่างระดับบริเวณสนามบิน งบประมาณจํานวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)  

/และมอบหมาย... 
 



 

  -๒๖- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงพ้ืนที่ 
 และมอบหมาย ให้ ทอท. จัดเก็บข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus และรถ  

Minibus เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์ได้ และผลการประชุม 
อจร.จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่มีมติรับทราบ
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกสนามบินจังหวัดเชียงใหม่               
โดยกรมทางหลวงจะดําเนินการขยายผิวจราจรด้านข้างทางเท้า ตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 
108 ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2562   
การประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมได้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดําเนินการตามมติท่ีประชุม ดังนี้  

1) มอบกรมทางหลวง (ทล.)  
 1.1) พิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดผ่านพ้ืนที่ 

บน.41 เพ่ือใช้เป็นเส้นทางเชื่อม ท่าอากาศยานเชียงใหม่และโครงข่ายถนนรอบนอก 
ทั้งนี ้ให้พิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) เป็นพิเศษด้วย 

 1.2) พิจารณาออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับ (Interchange) บริเวณ
หน้าห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเพ่ือเชื่อมออกไปทางหางดง ทั้งนี้ ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณ
ทางเข้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่วนหนึ่งเกิดจากรถยนต์ส่วนบุคคลที่ออกจากห้างเซ็นทรัล
แอร์พอร์ตแล้วไปกลับรถบริเวณหน้า บน.41 จึงควรพิจารณาจัดการจราจรสําหรับรถ
ที่ออกจากห้างฯ ให้เหมาะสมด้วย 

 1.3) ขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการศึกษาและออกแบบ
เพ่ือการก่อสร้างทางลอดหรือทางแยกต่างระดับสนามบิน  

 1.4) เร่งรัดดําเนินการก่อสร้างขยายเพ่ิมช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 
1141 ตอนดอนจั่น - เชียงใหม่ บริเวณชุมชนแยกสนามบินถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

2) มอบกรมทางหลวงประสาน ทอท. เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง
แนวเส้นทางลัด (Bypass) ที่จะก่อสร้างขึ้นเป็นเส้นทางสํารองตามผลการศึกษาของ ทอท. 
ที่ได้เคยศึกษาไว้แล้วทั้งแนวเส้นทางด้านหลัง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
(ปัจจุบันเป็นลําราง) กับแนวเส้นทางที่เข้าไปในพ้ืนที่ของ ทอท. แล้วทะลุออกไปถนน 
ทล. 108 เชียงใหม่ - หางดง เพ่ือใช้สําหรับรองรับกรณีเส้นทางหลักเข้าท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ (ถนนมหิดล) มีการจราจรติดขัดมาก ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าแนวเส้นทางที่
เข้าไปในพ้ืนที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่อาจพิจารณาได้ทั้ งกรณีที่ เป็นทางยกระดับ                      
และกรณีที่เป็นทางระดับดิน 

3) มอบกรมขนส่งทางบก และ ทอท. หารือร่วมกันในการอํานวยความสะดวก
การให้บริการรถโดยสารประจําทางภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้   
ระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อการเดินทาง รวมทั้งพิจารณาจัดทําข้อตกลงร่วมกัน 

4) มอบ รฟม. และ ทอท. หารือร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบทางขึ้น - ลง  
และตําแหน่งที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้ารางเบา (Tram) ที่สามารถเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานเชียงใหม่
ได้โดยตรง ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าอาจนํารูปแบบที่ รฟม. ดําเนินการระบบรถไฟฟ้ารางเบา
ภูเก็ตท่ีเชื่อมเข้าไปในท่าอากาศยานภูเก็ตมาใช้กับท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ 

 
 

/ความคืบหน้า... 
 



 

  -๒๗- 
   

ประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 

ข้อเสนอเชิงพ้ืนที่ 
 ความคืบหน้าการดําเนินการตามมติที่ประชุมข้างต้น ดังนี้ 

1) กรมทางหลวงได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด
ผ่านพ้ืนที่ บน.41 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ลอดผ่านพ้ืนที่ บน.41 
และไปสิ้นสุดบริเวณเลยทางแยกห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ต รวมทั้งจะต้องพิจารณา
ตําแหน่งที่อุโมงค์ทางลอดจะต้องมีทางแยกเชื่อมเข้าสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วย           
ซึ่งจะทําให้เป็นอุโมงค์ถนนทางลอดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย จึงมีประเด็นที่จะต้อง
พิจารณาที่สําคัญ คือ เรื่องการบํารุงรักษาถนนและสภาพภายในอุโมงค์ให้มีความปลอดภัย
และเรื่องของความม่ันคง (Security) ภายในอุโมงค์ภายในเขตพ้ืนที่ บน.41 และภายใน
พ้ืนที่ท่าอากาศยาน 

2) จากการลงพ้ืนที่สํารวจการก่อสร้างขยายเพ่ิมช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 
1141 ตอนดอนจั่น - เชียงใหม่ บริเวณชุมชนแยกสนามบิน (หน้าห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ต) 
ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่ามีความคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมพ้ืนที่                         
ผิวจราจร ลดการติดขัดของการจราจรที่จะเข้าสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ในระดับหนึ่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

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

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รั บจัดสรรงบประมาณภายใต้ โครงการ                  
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตาม พ.ร.บ. จํานวน 17 โครงการ (รวมงบประมาณบริหารจัดการ) เป็นเงิน                
387,950,000 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้                   
อยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

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

และข้อ 24 โดยสรุป กรณีส่วนราชการมีความจําเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ต้องไม่ทําให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือแผนงานในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปลดลงในสาระสําคัญโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
มีอํานาจโอนเปลี่ยนแปลง กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ํากว่า 1 ล้านบาท และต่ํากว่า 10 ล้านบาท ตามลําดับ 

2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 
ข้อ 15 (1) ในกรณีท่ีหน่วยงานที่มีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้
แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดําเนินการใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายสําหรับโครงการหรือกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เสนอ
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 

/3. หนังสือ... 
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3. หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702 /ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 
2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด                
ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกิจกรรมหรือรายการตามแผน 
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กําหนดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถ
พิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ 
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้ เสนอขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) หรือคณะกรรมการ                  
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้วแต่กรณี 

    1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบต่อเป้าหมายและสาระสําคัญ     
   ของโครงการ 

 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบแผนฯ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า                 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีผลทําให้เป้าหมายโครงการกิจกรรมหรือรายการ
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามที่สํานักงบประมาณให้ความเห็นไว้แล้วตามข้อ 10             
ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และส่งให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ในฐานะที่กํากับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนั้นจึงขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

2. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระสําคัญ
ของโครงการ 

 กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายโครงการ กิจกรรม           
หรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ ด่วนที่ สุ ด ที่  นร 0702/ว 83 ลงวันที่  26 พฤษภาคม 2560                   
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
สําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดําเนินการได้ โดยไม่ต้อง
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ แล้วส่งสําเนาให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทราบด้วย 

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

1. กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณ              
เหลือจ่าย ที่เป็นการดําเนินการโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี               
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือดําเนินการโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
หรือพ้ืนที่ดําเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสนอขอ
ความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาคโดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
นําเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบ 

/ในการปรับแผน... 
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ในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
นําเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 

2. กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณ              
ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่นอกเหนือจากนั้น เมื่อได้รับการพิจารณาให้โอนเปลี่ยนแปลง 
ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาคทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ  

ในการนี้ ส่วนราชการได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ภายใต้             
โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกรณี                     
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระสําคัญของโครงการ 
จํานวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม และกรณีการยกเลิกกิจกรรมในโครงการฯ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้  

1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระส าคัญ               
   ของโครงการ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

เจ้าภาพโครงการ 
รายการทีข่อเปลี่ยนแปลง 

1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว     
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  - กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยว
เลียบสนามบินปาย (สายทาง มส. ถ 1-0014            
บ้านห้วยปู-บ้านน้ําของ) ตําบลแม่นาเติง อําเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

8,000,000 สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมือง 
จังหวัดแมฮ่่องสอน 
 

ขอเปลี่ยนแปลงช่ือและรหัสสายทาง จาก สายทาง               
มส. ถ 1-0014 บ้านห้วยปู-บ้านน้ําของ เป็น สายทาง 
มส. ถ 1-0004 บ้านห้วยปู-บ้านแม่ของ เนื่องจาก             
มี การพิ มพ์ คลาดเคลื่ อน และเพื่ อให้ ถู กต้ องตาม         
ข้อเท็จจริงสมุดคุมสายทาง (ทถ.6) 

1.2 โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจ
เกษตร  
 - กิจกรรมการเสรมิสรา้งศักยภาพด้านการผลิต
และการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมา และกระเจียว            
สู่ตลาดโลก  

2,000,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม ่

1.ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามการ
ปฏิบัติงานจริง โดยอยู่ภายใต้อัตราที่กําหนดในระเบียบฯ 
2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมาย
โครงการ  

1.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 - กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม         
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

337,800 สํานัก
ประชาสมัพันธ์ 
เขต ๓ เชียงใหม่
  

ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่กําหนด   
ในระเบียบฯ และให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ                    
ที่ได้รับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
 

 
1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระสําคัญ

ของโครงการ 
1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กิจกรรมปรับปรุงถนนเพ่ือการท่องเที่ยวเลียบสนามบินปาย (สายทาง มส. ถ 1-0014   
บ้านห้วยปู-บ้านน้ําของ) ตําบลแม่นาเติง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

/นายจารึก... 



 

  -๓๐- 
   
นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและรหัสสายทาง จาก สายทาง มส. ถ 1-0014 บ้านห้วยปู -
บ้านน้ําของ เป็น สายทาง มส. ถ 1-0004 บ้านห้วยปู-บ้านแม่ของ เนื่องจากมีการพิมพ์
คลาดเคลื่อน และเพ่ือให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงสมุดคุมสายทาง (ทถ.6) 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายโครงการ กิจกรรม           
หรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือ
สํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560                   
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
สําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดําเนินการได้ โดยไม่ต้อง
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ แล้วส่งสําเนาให้สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทราบด้วย ซึ่งการแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณจะต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ว่า
การแก้ไขดังกล่าวเกิดจากการพิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่นอย่างชัดเจน  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงขอเปลี่ยนแปลงชื่อและรหัสสายทาง จาก สายทาง มส. ถ 1-0014 
บ้านห้วยปู-บ้านน้ําของ เป็น สายทาง มส. ถ 1-0004 บ้านห้วยปู-บ้านแม่ของ เนื่องจาก             
มีการพิมพ์คลาดเคลื่อน และเพ่ือให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงสมุดคุมสายทาง (ทถ.6) ภายใต้
โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม
ปรับปรุงถนนเพ่ือการท่องเที่ยวเลียบสนามบินปาย (สายทาง มส. ถ 1-0014 บ้านห้วยปู-
บ้านน้ําของ) ตําบลแม่นาเติง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1.2 โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดไม้ดอกกลุ่ มปทุมมา และกระเจียวสู่ ตลาดโลก                        
โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

1) กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การสัมมนาและฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
และการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตาม
การปฏิบัติงานจริง โดยอยู่ภายใต้อัตราที่กําหนดในระเบียบฯ มีรายละเอียดรายการขอ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 รายการ (เดิม) 
 1. ค่าอาหาร จํ านวน 60 คนๆ ละ 6 มื้ อๆ ละ 230 บาท งบประมาณ                      

82,800 บาท (แปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จํานวน 60 คนๆ ละ 5  มื้อๆ ละ 50 บาท 

งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 รายการ (ใหม)่ 
 1. ค่าอาหาร จํ านวน 60 คนๆ ละ 5 มื้ อๆ ละ 266 บาท งบประมาณ                      

79,800 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จํานวน 60 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 50 บาท 

งบประมาณ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
/มติที่ประชุม... 



 

  -๓๑- 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามการปฏิบัติงานจริง โดยอยู่ภายใต้อัตรา                 

ที่กําหนดในระเบียบฯ ในกิจกรรมย่อยที่  2.3 การสัมมนาและฝึกอบรมให้ความรู้                       
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ และการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว ภายใต้โครงการ
ยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต                
และการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมา และกระเจียวสู่ตลาดโลก   

1.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ                
ตอนบน 1 กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว                 
เชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สํานักประชาสัมพันธ์ เขต ๓ เชียงใหม่ 

นางสาวนันทวรรณ  กันค า  ผู้อ านวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 

ขอเพ่ิมรายการและขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่กําหนด             
ในระเบียบฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ ในกิจกรรมย่อยที่ 1.5 การสร้าง
การรับรู้การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดรายการขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

1) กิจกรรมที่ 1.5.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ขอเพ่ิมรายการ            
ค่าผลิตสปอตวิทยุ 2 สปอต ๆ ละ 1,500 บาท งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

2) กิจกรรมที่ 1.5.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
   2.1 รายการ (เดิม)   
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2 วัน 11 คน ๆ ละ 240 บาท งบประมาณ                 

52,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    รายการ (ใหม่)   
     - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2 วัน 11 คน ๆ ละ 240 บาท งบประมาณ                           

52,080 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดสิบบาทถ้วน)  
   2.2 รายการ (เดิม)   
     - ค่าเผยแพร่รายการ 30 นาที 5 ครั้ง ๆ ละ 12,300 บาท งบประมาณ 

61,300 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
    รายการ (ใหม่)   
     - ค่าเผยแพร่รายการ 25 นาที 2 ครั้ง ๆ ละ 32,100 บาท งบประมาณ 

64,200 บาท (หกหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
   2.3 รายการ (เดิม)   
     - ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จํานวน 2 วันๆ ละ 1,800 บาท 

งบประมาณ 3,600 บาท (สามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
    รายการ (ใหม่)   
     - ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2 วันๆ ละ                 

3,000 บาท งบประมาณ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
   2.4 รายการ (เดิม)   
     - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์ประกอบฉาก งบประมาณ                 

3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

 
/รายการ (ใหม่)... 

 



 

  -๓๒- 
   

    รายการ (ใหม่)   
     - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์ประกอบฉาก งบประมาณ                 

5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
   2.5 รายการ (เดิม)   
     - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์ประกอบฉาก งบประมาณ                 

3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
    รายการ (ใหม่)   
     - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์ประกอบฉาก งบประมาณ                 

5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
   2.6 รายการ (เดิม)   
     - เผยแพร่สปอต จํานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 4 ,010 บาท งบประมาณ                 

40,100 บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
    รายการ (ใหม่)   
     - เผยแพร่สปอต (เชิงละครมีตัวแสดง) จํานวน 1 สปอต งบประมาณ                 

34,920 บาท (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
   2.7 ยกเลิกรายการ (เดิม) 2 รายการ ดังนี้   
     - ค่าวัสดุ งบประมาณ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
     - ค่าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
3) กิจกรรมที่ 1.5.3 จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ขอเพ่ิมรายการ 2 รายการ

ในหมวดค่าตอบแทน และลดรายการ 2 รายการ ในหมวดค่าใช้สอย ดังนี้ 
   ค่าตอบแทน 
   - ค่าตอบแทนพิธีกร จํานวน 2 คน ๆ ละ 1 ,500 บาท งบประมาณ 

3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  
   - ค่าตอบแทนการแสดง จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
4) กิจกรรมที่ 1.5.4 ติดตามประเมินผลและบริหารโครงการ มีรายละเอียด

รายการขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
   4.1 รายการ (เดิม)   
     - ค่าจ้างผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จํานวน 300 ชิ้น (สําหรับ                  

แจกในรายการวิทยุ/โทรทัศน์) งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
    รายการ (ใหม่)   
     - ค่าจ้างผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ จํานวน 250 ชิ้น (สําหรับ                  

แจกในรายการวิทยุ/โทรทัศน์) งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   4.2 รายการ (เดิม)   
     - ค่าผลิตสื่อป้ายไวนิล 4 ป้าย ติดตั้งพร้อมรื้อถอนป้าย ป้ายละ 

5,000 บาท งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
    รายการ (ใหม่)   
     - ค่าประชาสัมพันธ์บนจอ LED ภาพนิ่ง 2 ป้าย ป้ายละ 10,000 บาท 

งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
   4.3 ขอปรับลดรายการ 1 รายการ  
     - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  

/นายกฤษณะ... 
 



 

  -๓๓- 
   
นายกฤษณะ  พินิจ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

รายการที่จะต้องพิจารณามี 2 ประเด็น คือ 
1. การขอเพ่ิม/ลดรายการ เป็นอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงาน

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)   
2. การปรับรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ถือว่าเป็นอํานาจของ

หน่วยงานส่วนราชการที่ต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ในส่วนของรายการที่สํานักงบประมาณปรับลดรายการ เป็นการพิจารณาถึง

ความคุ้มค่าและเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบฯ เช่น ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก
เป็นภารกิจของหน่วยงานที่สามารถดําเนินการได้ ดังนั้น การเสนอขอเพ่ิมรายการที่สํานัก
งบประมาณปรับลดรายการแล้ว คณะกรรมการ ก.บ.ก. ไม่สามารถเห็นชอบตามคําขอได้    

มติที่ประชุม ขอให้สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ นําข้อเสนอที่ขอเปลี่ยนแปลงไปทบทวนใหม่             
และให้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. กรณีการยกเลิกกิจกรรมในโครงการฯ ภายใต้ แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี                             
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน 

เจ้าภาพโครงการ 
รายการที่ขอเปลีย่นแปลง 

2.1 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว     
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  - กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 

7,000,000 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

ขอยกเลิกกิจกรรมในโครงการฯดังกล่าว เนื่องจาก ขณะนี้
อยู่ระหว่างการขออนุญาต/ขออนุมัติใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะได้รับอนุญาตเมื่อไหร่ 
เกรงว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 
2562 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 

 - กิจกรรม 9 เส้นทางท่องเที่ยวโครงการ
หลวงพัฒนาต้นน้ําตามรอยพระบาท 

19,270,700 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

ขอยกเลิกกิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจาก ขณะนี้
อยู่ระหว่างการขออนุญาต/ขออนุมัติใช้พื้นที่จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะได้รับอนุญาตเมื่อไหร่ 
เกรงว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 
2562 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 

2 . 2  โครงการเสริ มสร้ าง เอกลั กษณ์                     
และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 
 - กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ 

3,350,000 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

ขอยกเลิกกิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจาก ขณะนี้
อยู่ระหว่างการขออนุญาต/ขออนุมัติใช้พื้นที่จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะได้รับอนุญาตเมื่อไหร่ 
เกรงว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ 
2562 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 

รวม 2 โครงการ 3 กิจกรรม 29,620,700   

2. กรณีการยกเลิกกิจกรรมในโครงการฯ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปี                             
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1 โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
  - กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์          

โดยสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
  - กิจกรรม 9 เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ําตามรอยพระบาท 

โดยสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
 

/2.2 โครงการ... 




