
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ครั้งที่ 4/๒๕62  

วันที่ 9 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 14.0๐ น.  
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

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

1. นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานการประชุม 
  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
  (กรรมการและเลขานุการที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง) 
3. นายส าเริง  ไชยเสน (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
4. นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. นายเกียรติชัย  ลออวรากุล (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางประภาภรณ์  วิมลพันธ์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7. นางสาวพรรณี  การะกัน  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
8. นายนรินทร์  ฟูสุวรรณ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
9. นางปนัดดา  ทองศรี  คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
10. นายกิตติศักดิ์  ตันตินรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
11. นางเฟ่ืองฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดล าปาง  
12. นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดล าพูน 
13. นายภาคภูมิ  ธาวงค์  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
14. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
15. นายจิรวัฒน์  วิศิษฐ์ผล  (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
17. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
18. นางกรรณิการ ์ นิรัติศยกุล (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
19. นายชัยรัตน์  ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
20. ว่าที่ร้อยตรี ภัคภูมิ  เสียงอ่อน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน  
21. นายวโรดม  ปิฏกานนท์  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
22. นายอินสม  ปัญญาโสภา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
23. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
24. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
25. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
26. นางสาวอ าพัน  ใจอินตา (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นายอนันต์  จิตจง (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางดารุณี  ใจศิล (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นายโกสินทร์  นิยะกิจ (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 

/คณะกรรมการ... 
 



 

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

 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
2. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
7. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์ ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
8. นางอาภรณ์  แสงโชติ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
10. นางภัคจินดา  ลังกาฟ้า  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางศิริพร  รือเรือง กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นางพิมพ์นรา  รักชาติ  ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายอาทร  พิมชะนก  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นางสาวสุกัญญา  บุญครอง  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นางสาวปทุม  กาวิละ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางสาวศิริลักษณ์  ช่วยเวช  ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายเสน่ห์ สายเย็นใจ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายจัตุรงค์  จริยารัตบุญ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นางภณิดา ชัยปัญญา  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

10. นางณัฐธยาน์  ศรีสุวรรณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
11. นางวัชรภรณ์  เลาหเจริญยศ   ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายวุฒิชัย  ค าดี   ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
13. นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
14. นายสมคิด  ปัญญาดี  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นายวัชระ  ลายประวัติ  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
16. นายประภัสสร์ วงศ์รักษา  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 
17. นางธนาภรณ์  เจริญสุข  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
18. นายสนอง  ชัยชนะ  ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายพุฒิพงค์ ชัยนลินพัฒน์ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
20. นายนิกร แก้วโมรา  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง 
21. นายเจตพงศ์  วิไลกุล   ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
22. นางเกษรินทร์  เศษธนู  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
23. นายครรชิต  เสมาทอง  ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
24. นายชาญชัย  ดารารัตติกาล ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
25. นางสาวปรัญชาพร  รัตนกุล ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
26. นางสาวปิยวรรณ  สุวรรณพิรุณ  ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
27. นางสาวอรุณี  กรณา  ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
28. นางสาววัชชาลัย  สายพ่วง ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

/28. นายสมนึก...   



 

  -๓- 
   

29. นายสมนึก  ค าใจหนัก  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
30. นายปัญญาวัฒน์  อ่อนโยน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
31. นายเอกพารี  มนุษย์พัฒนา ที่ท าการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
32. นายอนุสิษฐ์  ใจค า  เทศบาลเมืองล าพูน 
33. นายทศพร  บุตรนิยม  ที่ท าการปกครองจังหวัดล าพูน 
34. นางชุติวรรณ  ชูยกปืน  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
35. นายสุรชัย  ตั้งมกรา  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
36. นายกนต์ธร  ศรีชุมพร  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
37. นายทศพร  พรหมโสภา  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
38. นางสาวณัฐธิดา  อินมา  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
39. นายวิโรจน์  ชูยกปืน  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
40. นายสุรนาถ  ใจหาญ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
41. นางสาวจุฑามาศ  ชัยพูน  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
42. นายอภิรัฐกร  อินทฤทธ์  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
43. นางสาวทิพย์วรรณ  แปงสาย ที่ท าการปกครองจังหวัดล าปาง 
44. นางสุกัลณี  เสนานุช  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าปาง 
45. นางวิไลวรรณ  ค ากรอง   ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง 
46. นางสาวบุษบง  ปู่ย่า  ส านักงานพลังงานจังหวัดล าปาง 
47. นางสาวจิรภา  พงษ์กลาง  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 
48. นางสริญญา  ศิวิลัยซ์  องค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
49. นางวรภัค  เครือใจวัง  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง 
50. นางสาวธารารัตน์  โพธิ์ศรี  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง 
51. นางนัฏยา  สมฤทธิ์  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าปาง 
52. นายนครินทร์  ชมเชย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง 
53. นางสาวสุมิตรา  บุญเกิด  ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
54. นายอรรถวุฒิ  พงษ์โสภาวิจิตร ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง 
55. นางสาววันวิสาข์  อินทร์รอด ส านักงานจังหวัดล าปาง 
56. นางระนอง  จันทะวงค์  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
57. นายกฤติภัทร  ยี่ยิน  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
58. นางสาวณัฐชนันท์  กาจาลี ส านักงานจังหวัดล าปาง 
59. นางสาวศิริวรรณ  เขื่อนค า กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
60. นางสาวฐิติกานต์  กรินรักษ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
61. นางสาวนฤมล  ใจดี  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางสาวเมธิชา  ยอดปัญญา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
63. นางสาวสุนิสา  รินลี้สวสัดิ ์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
64. นางสาวอมรรัตน์  พลเหิม  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
65. นางสาวสุขุมาลย์  ประจักษ์วิไล กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
66. นางสาวสุภิกัญญา  สงวนหมู่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
67. นางสาวอัจฉรา  ค ามูล  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
68. นางสาวตฤนภร  กันทะโรจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
69. นางสาวสุวลี  ทองทัพ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

 /70. นายจิรวัฒน.์.. 
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70. นายจิรวัฒน์  ดีวะรัตน์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
71. นายอรรถพล  หารุค าจ๋า   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
72. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
73. นางสาวพลอยไพลิน  ค้าชัยภูม ิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
74. นางสาวปรารถนา  เขตบรรพต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
75. นางสาวกนกจันทร์  ชวานนท์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
76. นายภานุวัฒน์  ค านินทะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
77. นางสาวทัศน์ลักษณ์  บุญลิขิต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
78. นางสาวกนกวรรณ  ปาลี  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
79. นายนภัสกร  ใจพรม  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
80. นางศันสนีย์  ไชยชนะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
81. นายฐิติพงศ์  วัฒนพายัพกุล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เริ่มประชุมเวลา     13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)          
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมเรื่องเร่งด่วนส าคัญ ครั้งที่ 4/2562 
มีระเบียบวาระการประชุมส าคัญ ดังนี้ 

1) สรุปความก้าวหน้า และผลการเบิกจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2) การปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 ครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท ารายงาน    
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/๒๕62 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม 
จ านวน 23 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 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ 

- ผลการเบิกจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 17 โครงการ (รวมค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) งบประมาณทั้งสิ้น 387,950,000 บาท 
(สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  หลังโอนเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น 
รายจ่ายลงทุน จ านวน 197,387,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) (50.88%) รายจ่ายประจ า จ านวน 185,563,000 บาท (หนึ่งร้อย
แปดสิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (47.83%) และงบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (1.29%) โดยมีรายการใช้จ่ายงบประมาณ (การเบิกจ่าย
และก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน 145,761,268.35 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านเจ็ดแสน           
หกหมื่นหนึ่ งพันสองร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์ ) (37.57%) ณ วันที่                      
7 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 

1. มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 48,124,096.90 บาท (สี่สิบแปดล้านหนึ่งแสน  
สองหมื่นสี่พันเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) (12.40%) โดยแยกเป็น 

 1.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 29,400 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 1.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 44,851,957.18 บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสน

ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) 
 1.3 รายจ่ายอ่ืน จ านวน 3,242,739.72 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่น

สองพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) 
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 97,637,171.45 บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านหกแสน

สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) (25.17%) โดยแยกเป็น 
 2.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 30,782,415.45 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสน

แปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) 
 2.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 66,854,756 บาท (หกสิบหกล้านแปดแสน

ห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 
3. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 212,565,561.65 บาท (สองร้อยสิบสองล้าน            

ห้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) (54.79%) โดยแยกเป็น  
 3.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 138,566,284.55 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้าน

ห้าแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์) 
 3.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 72,242,016.82 บาท (เจ็ดสิบสองล้านสองแสน

สี่หมื่นสองพันสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) 
 3.3 รายจ่ายอ่ืน จ านวน 1,757,260.28 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น

เจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) 
4. รอโครงการทดแทน จ านวน 29,623,170 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่น

สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (7.64%) โดยแยกเป็น 
  

/4.1 รายจ่าย... 
  



 

  -๖- 
   

 4.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 28,008,900 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) 

 4.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 1,614,270 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่น
สี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  

จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการที่จังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 154,691,220 บาท 

(หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง 
แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน จ านวน 35,492,300 บาท (สามสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพัน            
สามร้อยบาทถ้วน) (22.94%) รายจ่ายประจ า จ านวน 114,198,920 บาท (หนึ่งร้อย               
สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) (73.82%) และงบรายจ่ายอื่น 
จ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (3.24%)  

โดยมีรายการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 
1. มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 30,339,065.94 บาท (สามสิบล้านสามแสนสามหมื่น

เก้าพันหกสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) (19.61%) โดยแยกเป็น 
 1.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 29,400 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 1.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 27,066,926.22 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหกหมื่น

หกพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบสองสตางค์)  
 1.3 รายจ่ายอ่ืน จ านวน 3,242,739.72 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่น

สองพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) 
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 52,762,456 บาท (ห้าสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่น

สองพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) (34.11%) โดยแยกเป็น 
 2.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน - บาท (%) 
 2.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 52,762,456 บาท (ห้าสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่น

สองพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) 
3. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 71,589,698.06 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสน              

แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสตางค์) (46.28%) โดยแยกเป็น  
 3.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 35,462,900 บาท (สามสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่น

สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 3.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 34,369,537.78 บาท (สามสิบสี่ล้านสามแสน

หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) 
 3.3 รายจ่ายอ่ืน จ านวน 1,757,260.28 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น

เจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรับผิดชอบด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 83,698,880 บาท 

(แปดสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง        
แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน จ านวน 58,000,000 บาท (ห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) (69.30%)                      
และรายจ่ายประจ า จ านวน 25,698,880 บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) (30.70%) 

โดยมีรายการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 
/โดยมีรายการ... 

 
 



 

  -๗- 
   

1. มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 3,678,184 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
หนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) (4.39%) โดยแยกเป็น 

 1.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน – บาท (%) 
 1.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 3,678,184 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่น

แปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)  
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 6,661,199.10 บาท (หกล้านหกแสนหกหมื่น

หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์) (7.96%) โดยแยกเป็น 
 2.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 5,758,699.10 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น

แปดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสตางค์) 
 2.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 902,500 บาท (เก้าแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
3. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 73,359,496.90 บาท (เจ็ดสิบสามล้านสามแสน

ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) (87.65%) โดยแยกเป็น  
 3.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 52,241,300.90 บาท (ห้าสิบสองล้านสองแสน

สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทเก้าสิบสตางค์) 
 3.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 21,118,196 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น

แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) 

จังหวัดล าปาง 
โครงการที่จังหวัดล าปางรับผิดชอบด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 44,109,595 บาท (สี่

สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น รายจ่าย
ลงทุน จ านวน 18,134,400 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
(41.11%) และรายจ่ายประจ า จ านวน 25,975,195 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) (58.89%) 

โดยมีรายการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 
1. มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 10,761,814.96 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่น

หนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) (24.40%) โดยแยกเป็น 
 1.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน – บาท (%) 
 1.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 10,761,814.96 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหก

หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์) 
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 11,653,266.35 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่น

สามพันสองร้อยหกสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) (26.42%) โดยแยกเป็น 
 2.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 2,848,716.35 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่น

แปดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) 
 2.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 8,804,550 บาท (แปดล้านแปดแสนสี่พันห้าร้อย

ห้าสิบบาทถ้วน) 
3. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 21,694,513.69 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสน          

เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) (49.18%) โดยแยกเป็น  
 3.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 15,285,683.65 บาท (สิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่น

ห้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์)   
 3.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 6,408,830.04 บาท (หกล้านสี่แสนแปดพันแปดร้อย

สามสิบบาทสี่สตางค์) 
/จังหวัดล าพูน... 
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จังหวัดล าพูน 
โครงการที่จังหวัดล าพูนรับผิดชอบด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 75,827,135 บาท 

(เจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง 
แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน จ านวน 58,427,400 บาท (ห้าสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) (76.82%) และรายจ่ายประจ า จ านวน 17,579,735 บาท (สิบเจ็ดล้าน
ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) (23.18%) 

โดยมีรายการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 
1. มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 3,345,032 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน

สามสิบสองบาทถ้วน) (4.41%) โดยแยกเป็น 
 1.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน - บาท (%) 
 1.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 3,345,032 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่น 

ห้าพันสามสิบสองบาทถ้วน) 
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จ านวน 26,560,250 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนหกหมื่น

สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (35.03%) โดยแยกเป็น 
 2.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 22,175,000 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น

ห้าพันบาทถ้วน) 
 2.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 4,385,250 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่น

ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
3. อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 45,921,853 บาท (สี่สิบห้าล้านเก้าแสน            

สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) (60.56%) โดยแยกเป็น  
 3.1 รายจ่ายลงทุน จ านวน 36,072,400 บาท (สามสิบหกล้านเจ็ดหมื่น

สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
 3.2 รายจ่ายประจ า จ านวน 9,849,453 บาท (เก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพัน

สี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) 
การคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน (PO) 

เดือน สิงหาคม 2562 กันยายน 2562 หลังกันยายน 2562 

คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย 160,832,857.89 บาท 
(41.46%) 

208,809,008.49 บาท 
(53.82%) 

291,901,696.62 บาท 
(75.24%) 

การก่อหนี้ผูกพัน (PO) 104,304,700 บาท 
(26.89%) 

59,000,000 บาท 
(15.21%) 

- 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

- การปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท าและทบทวนแผนพัฒนา            
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามแนวทางที่ ก.บ.ภ. ก าหนด โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

/กลุ่มจังหวัด... 
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/๒๕61 วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕61  และจัดส่งแผนดังกล่าว ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ ก.บ.ภ. สศช. ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย 

 2. คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา) 
เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 
ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด                      
และกลุ่มจังหวัด โดยสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ใน 2 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ส าหรับขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพที่เป็นความต้องการ
และแก้ไขปัญหาประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เสนอขอ
งบประมาณ 24 โครงการ (ไม่รวมงบบริหารจัดการ) งบประมาณ 463,259,900 บาท                
(สี่ร้อยหกสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ก.บ.ภ. เห็นควรสนับสนุน
ภายในกรอบวงเงิน (Y1) จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 213,311,600 บาท (สองร้อย            
สิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) (รวมงบบริหารจัดการ งบประมาณรวม 
218,311,600 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน))               
และเห็นควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน (Y2) จ านวน 14 โครงการ งบประมาณ 
205,490,100 บาท (สองร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

  ส่วนที่ 2 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เสนอของบประมาณ 3 โครงการ 
งบประมาณ 227,860,780 บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) ก.บ.ภ. เห็นควรสนับสนุนทั้ง 3 โครงการ งบประมาณ 227,860,780 บาท 
(สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  

3. การปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.2.1 ส านักงบประมาณได้ประชุมชี้แจงการจัดท าค าของบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2562                  
เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 52 ปี  ส านักงบประมาณ 
กรุ งเทพมหานคร และได้ ประชุ มวี ดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)                    
ของกระทรวงมหาดไทยไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ได้ชี้แจงการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีประเด็นส าคัญ คือ  

(1) คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดขั้นตอนและกิจกรรมส าคัญ 
ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 
9 ส.ค. 62 หน่วยงานรับงบประมาณเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา   

ให้ความเห็นชอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เพ่ิมเติม และส่งส านักงบประมาณ 

/13 – 26... 
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วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 
13 – 26 
ส.ค. 62 

ส านักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

3 ก.ย. 62 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3 – 18  
ก.ย. 62 

ส านักงบประมาณด าเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

24 ก.ย. 62 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่าง                     
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

24 ก.ย. –  
4 ต.ค. 62 

ส านักงบประมาณด าเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสารประกอบงบประมาณ 

8 ต.ค. 62 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสารประกอบงบประมาณ และน าเสนอ
สภาผู้แทนราษฎร 

17 ต.ค. 62 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 (ประชุมสมัยวิสามัญ) 

8 – 9  
ม.ค. 63 

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 - 3 

20 ม.ค. 63 วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

27 ม.ค. 63 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพ่ือประกาศบังคับใช้เป็น
กฎหมายต่อไป 

(2) หลักเกณฑ์การปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)  

 (2.1) น ายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาล โดยให้ความส าคัญกับนโยบายเร่งด่วน รวมทั้งยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ เป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าค าของบประมาณ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับงบประมาณ              
พร้อมจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม หรือรายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

  (2.2) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดพิจารณางบประมาณรายจ่าย   
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ 
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 โดยไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่เสนอ
ตั้งในแผนงานอื่น ๆ   

 
/(2.3) พิจารณา... 



 

  -๑๑- 
   

 (2.3) พิจารณาและตรวจสอบความพร้อมของรายการ โดยขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะรายการที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน ความพร้อมของพ้ืนที่ 
หากต้องมีการด าเนินการตามกฎหมาย เช่น รายการที่คณะรัฐมนตรีต้องให้ความเห็นชอบ 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับผังเมือง ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น หน่วยรับงบประมาณต้องด าเนินการ                           
ให้ครบถ้วนการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งน าผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา                    
และความสามารถใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณมาใช้ประกอบการพิจารณา
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายด้วย  

ทั้งนี้ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ              
ได้ชี้แจงว่า งบประมาณที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอค าขอตั้งงบประมาณ จะต้องต่อยอดงบ 
Function (กระทรวง ทบวง กรม) ไม่ใช่ต่อยอดให้ท้องถิ่น เพราะมีการถ่ายโอนภารกิจจาก
ส่วนราชการให้ท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นมีงบประมาณในการด าเนินการแล้ว โดยส านักงบประมาณ
ก าหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา             
ให้ความเห็นชอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม                 
และส่งส านักงบประมาณ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562  

3.2.2 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4632 
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 แจ้งเรื่องการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าค าของบประมาณ 

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปรับปรุงรายละเอียด
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลของชุดปัจจุบันให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยขอให้จัดท าข้อมูล 
ในแบบฟอร์มสรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมบันทึก
ข้อมูลในระบบ e-Budgeting และจัดส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budget.moi2562@gmail.com ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
เพ่ือรวบรวมเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนส่งให้  
ส านักงบประมาณพิจารณาต่อไป  

นางศิริพร  รือเรือง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ด าเนินการทบทวน และปรับปรุง
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนแผนพัฒนา             
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนรอบปี                
พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด              
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณ และการจัดล าดับความส าคัญโครงการตามที่ ก.บ.ภ. เห็นชอบ
ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เช่นเดิม 

/2. ส าหรับ... 

mailto:budget.moi2562@gmail.com%20ภายใน




 

  -๑๓- 
   

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

ครั้งท่ี 4/๒๕62 วันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 14.0๐ น.  
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
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