
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ครั้งที่ 5/๒๕62  
วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.3๐ น.  

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

 

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

1. นายส าเริง  ไชยเสน (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน    ประธานการประชุม  
2. นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบัติ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
3. นายชาญชัย  ดารารัตติกาล (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. นางสาวอุษณา  ไชยสถิตวานิช (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายนรินทร์  ฟูสุวรรณ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
6. นางปริษา ปานพรหม  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย  อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
8. นายภาคภูมิ  ธาวงค์  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายศรีสุบรรณ  ล่ ามงคลทรัพย์ (แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
10. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11. นางสุกัลณี  เสนานุช  (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าปาง  
12. นายชยุตพล  อะกะเรือน  (แทน) ปลัดจังหวัดล าพูน 
13. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
14. นางอ้อมนภา  ใจจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
15. นางสาวณวัลล์  แก้ภิวัชชรนันท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
16. นายวรเชษฐ์  ไชยหล้า (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
17. นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
18. นายชัยวัฒน์  ประเสริฐ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน  
19. นายวโรดม  ปิฏกานนท์  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
20. นายอินสม  ปัญญาโสภา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
22. นางอาภรณ์  แสงโชติ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
23. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์ ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
24. นายชูชีพ  พงษ์ไชย หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางดารุณี  ใจศิล (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

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

1. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
5. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 

/6. นายสถาพร...   
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6. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
8. นางภัคจินดา  ลังกาฟูา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
9. หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายกฤษณะ  พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
2. นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3. นางธนาภรณ์  เจริญสุข ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  
4. นางศรีเกษ  ธัญญาวินิชกุล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นางคนึงนิตย์  ปิติปุญญพัฒน์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางภัทรินท์  นาคสุริยะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายนรินทร์ ค าตา   ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
8. นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
9. นายปฐมชาติ  ศรีเจริญจิตร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางณัฐธยาน์  ศรีสุวรรณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายสิรภพ  หนูไทร  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
12. นางสาวน้ าฝน  เพ็ชรค า ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
13. นายสุธี สอนประสิทธิ์  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
14. นายพิชิตชัย  เกลอดู ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นางสาวจิตรลดา  บุญเฉลย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นางภูษณิศ  ไชยมณี ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
17. นางสาวสายฝน  ฉันทะ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายโชติวิทย์  ธิมาทาธีรโรจน์ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายสุพจน์  วงค์จันทร์เสือ ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางสาวอรุณวรรณ  สุภาวรรณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายพงษ์เกษม  โพธิ์แก้ว ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นายศุภชัย  กัลปสันติ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
23. นางเหมือนใจ  วงศ์ใหญ่ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ 
24. นางสาวนันทวรรณ  กันค า ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ 
25. นางอุไร  สมภารจันทร์ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ 
26. นางสาวนฤมล  มั่นวงค์วิโรจน์ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ 
27. นายทายาท  ถีระแก้ว ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ 
28. นายวิพากษ์  จารุพันธ์  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
29. นายธีระพงษ์  ขจรเดชากุล แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
30. นายฉัตรชัย  จอมเดช  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
31. นายภพลทอง  ท้าวยศ  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
32. นายสนั่น  เผือกพันธุ์  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
33. นางสาวนันทวดี  วงศ์มาดิษฐ์ ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
34. นางสาวพิมพิมล  บุญยาน า ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
35. นายวีรศักดิ์  เสียงหวาน  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 

/36. ผศ.ดร.เกษมศักดิ.์.. 
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36. ผศ.ดร.เกษมศักดิ์  อุทัยชนะ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
37. นายวทัญญู  แสนโภชน ์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
38. นางสาวภัสชา  ปินตาโมงค์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
39. นางสาวปริณฑิกา  เสนาค้าไม้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
40. นางสาวทัศนาภรณ์  กองศรี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
41. นางสาวสุชัญญา  เวลา  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
42. นายวิสุทธิ์  บัวเจริญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
43. นายวิษณุลักษณ์  ค ายอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
44. รศ.ดร. สัญญา  สะสอง  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
45. นายวิเชียร  สุวรรณามังกร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
46. นายรวิศุทธ์  กาญจนระพีพงษ์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
47. นางประภาภรณ์  อนุกูล  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
48. นายธัชกร  จันทรังศรี  แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 
49. นายจรัล  แก้วเปูา  แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 
50. นายพงษ์ศักดิ์  วิริยา  แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 
51. นายกิตติพันธ์  หรรษาวัฒนา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง 
52. นางอุทัยวรรณ  มันสุวรรณ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าปาง 
53. นายธนาวุฒิ  บัวละวงศ์  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
54. นายประสงค์  แก้วบุญปัน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง 
55. นายอัครชัย  อาสุ  ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ล าปาง) 
56. นายประหยัด  จักรแก้ว  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 
57. นายธีระศักดิ์  ค าห้าง  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 
58. นางสาวชูศรี  พูลศิริ  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
59. นางสาวพัชญาณี  บุญศรี  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
60. นางสาวอุบลวรรณ  รักษ์ธรรม ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน  
61. นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
62. นายชินวัฒน์  โปยจันทร์ตา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
63. นายธณัท  ปภพธนานนท์ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 
64. ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์  ธนารัตน์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
65. นางสาวศิริวรรณ  เขื่อนค า กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
66. นางสาวอัจฉรา  ค ามูล  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
67. นางสาวตฤนภร  กันทะโรจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
68. นางสาวสุวลี  ทองทัพ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
69. นายจิรวัฒน์  ดีวะรัตน์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
70. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
71. นางสาวพลอยไพลิน  ค้าชัยภูมิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
72. นางสาวปรารถนา  เขตบรรพต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
73. นางสาวกนกจันทร์  ชวานนท์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
74. นายภานุวัฒน์  ค านินทะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
75. นางสาวทัศน์ลักษณ์  บุญลิขิต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

/เริ่มประชุม... 
 



 

  -๔- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เริ่มประชุมเวลา      13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)          
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมเรื่องเร่งด่วนส าคัญ ครั้งที่ 
  5/2562 มีระเบียบวาระการประชุมส าคัญ ดังนี้ 

1) รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการ             
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ระหว่างวันที่ 
  ๗ - ๘ พฤศจิกายน 256๒ ณ อ าเภอแม่สะเรียง และอ าเภอสบเมย จังหวัด                            
  แม่ฮ่องสอน 

   2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัด
  ภาคเหนือตอนบน 1 

   3) การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โครงการ             
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   4) ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565)            
   ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี          
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท า
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/๒๕62 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
รายงานการประชุม จ านวน 13 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-
n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 

 3.1 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการ               
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ระหว่าง      
วันที่ ๗ - ๘ พฤศจิกายน 256๒ ณ อ าเภอแม่สะเรียง และอ าเภอสบเมย                    
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน              
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน เฉพาะโครงการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี            
และโครงการที่ยังคงค้างการตรวจติดตาม จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

/1. ติดตาม... 

 

นายส าเริง  ไชยเสน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
ประธานการประชุม 
 



 

  -๕- 
   

นายชาญชัย  ดารารัตติกาล  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายกฤษณะ  พินิจ  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

1. ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่สืบสานแนวทางพระราชด าริ                  
สู่เกษตรอินทรีย์ งบประมาณ จ านวน 175,070 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
เจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินงาน
ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว  

๒. ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการยกระดับการแข่งขันใน  
ระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิต                 
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากหมูด าเชียงใหม่ เพ่ือผลิตเนื้อหมู
คุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร งบประมาณ จ านวน 270,9๐๐ บาท (สองแสน    
เจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ด าเนินงาน
ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว 

3. ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการพัฒนาและ   
ปรับปรุงเส้นทาง เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีต             
เสริมเหล็กสาย มส.3004 แยกทางหลวง หมายเลข 105 สาย มส. 3004 -                  
บ้านแม่สามแลบ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ 
จ านวน 34,241,500 บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)               
โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน มีการกันเงิน              
ไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณจ านวน 29,105,275 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสน
ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน 

กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มส.3004 แยกทางหลวง หมายเลข 
105 สาย มส. 3004 - บ้านแม่สามแลบ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน งบประมาณ จ านวน 34,241,500 บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสน              
สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน สัญญา           
จะสิ้นสุดวันที่ 7 กันยายน 2563 และมีผลการด าเนินงาน 20% 

 
โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมส่งเสริม

การเลี้ยงเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์  แปรรูป            
จากหมูด าเชียงใหม่ เพ่ือผลิตเนื้อหมูคุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร งบประมาณ
จ านวน 270,9๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม บางส่วนมีการ
ประกอบอาชีพด้านนี้อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ามาในระบบตามที่ปศุสัตว์  ฯ ก าหนด           
ซ่ึงคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตาม
และประเมินผล ฯ ได้เร่งรัดการด าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากถ้าเข้า           
ฤดูฝนแล้วจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/3.2 งบประมาณ... 

 



 

  -๖- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 3.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
696,120,680 บาท (หกร้อยเก้าสิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จ านวน 
5,000,000 บาท) (ห้าล้านบาทถ้วน)) การประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้เห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
และเห็นควรสนับสนุนงบประมาณในกรอบวงเงิน จ านวน 446,172,380 บาท 
(สี่ร้อยสี่สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เห็นควร
สนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน จ านวน 205,490,100 บาท (สองร้อยห้าล้าน
สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 44,458,200 บาท 
(สี่สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อมาส านักงบประมาณได้
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ก าหนด
งบประมาณ จ านวน 205,398,700 บาท (สองร้อยห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร            
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมาธิการ ฯ มีข้อซักถามและข้อสังเกต         
ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้ (เอกสารประกอบแนบท้าย
รายงานการประชุม) 

(1) มีงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจ้างเหมาบริการจ านวนมาก  
(2) ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุา

ในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
ในการประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(ยกเว้นในกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยกเว้น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 
คณะอนุกรรมาธิการ ฯ มีข้อซักถามและข้อสังเกต ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ดังนี้ 

(1) ให้พิจารณาด าเนินโครงการสอดคล้องกับระยะเวลาในการใช้จ่าย
งบประมาณ หากกิจกรรมใดไม่ทันในห้วงระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณหรือเบิกจ่าย
ไม่ทัน ให้พิจารณาปรับลด เพ่ือลดการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ 

(2) ควรพิจารณาสัดส่วนงบประมาณการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจให้
เหมาะสม ระหว่างล าไยกับสตรอว์เบอร์รี่ 

(3) โครงการที่เป็นการจ้างเหมามหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการควรพิจารณา
ให้ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการในภารกิจที่สามารถด าเนินการเองได้ 

(4) การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุา งบประมาณไม่มีความสอดคล้อง
กับระดับความรุนแรงของปัญหา และควรพิจารณาด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุไฟปุา 

/ซึ่งกลุ่มจังหวัด... 
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นายกฤษณะ  พินิจ  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 

นายกฤษณะ  พินิจ  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

นายส าเริง  ไชยเสน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
ประธานการประชุม 
 

ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ชี้แจงข้อซักถามและข้อสังเกต
ของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ โดยคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ได้เห็นชอบโครงการ/งบประมาณ
ปี 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และปรับลดงบประมาณ จ านวน 
8,004,000 บาท (แปดล้านสี่พันบาทถ้วน) 

 
1) ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา ทางฝุายเลขานุการ ฯ 
ได้น าขอสังเกตดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2) หลังจากการประชุมในวันนี้ ทางฝุายเลขานุการ ฯ จะขอแจ้งผล
การพิจารณาและแผนการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

3) หากหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความจ าเป็น 
ที่จะขอปรับแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้แจ้งการขอปรับแผน ฯ     
ไปยังกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายในวันที่           
15 มกราคม 2562 เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม ก.บ.ก. ครั้งต่อไป  

 
การขอปรับแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีความจ าเป็น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่จะสามารถด าเนินการได้ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อทราบ 

 4.1 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบ
ธุรกิจเกษตร กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ ปลอดภัยหรืออินทรีย์            
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยว งบประมาณ จ านวน 118,800,000 บาท 
(หนึ่งร้อยสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยมีส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นหน่วยด าเนินการ ซึ่งจากการด าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว ได้ด าเนินการ
ก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย
ตลอดปีในโรงเรือน จ านวน 40 โรงเรือน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 1.1 คณะเกษตรศาสตร์ โรงเรือนผลิตไหลสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรค

ที่มีระบบกระตุ้นการออกดอกไหล จ านวน 2 โรงเรือน 
 1.2 ศูนย์วิจัยสาธิตการฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ โรงเรือนผลิต 

สตรอว์เบอร์รี่ จ านวน 10 โรงเรือน 
/2. สหกรณ.์.. 
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2. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพงจ ากัด (แม่ออน) 
โรงเรือนผลิตสตรอว์เบอรร์ี่ จ านวน 4 โรงเรือน 

3. ส านักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรือนผลิตสตรอว์เบอร์รี่ 
จ านวน 5 โรงเรือน 

4. โครงการหลวงดอยค า ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง โรงเรือนผลิต           
สตรอว์เบอร์รี่ จ านวน 14 โรงเรือน 

5. เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน โรงเรือน
ผลิตสตรอว์เบอร์รี่ จ านวน 5 โรงเรือน 

ข้อระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ 
1. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา

ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ไม่ว่าจะปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอ่ืน               
ให้แจ้งกรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียน
ที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษ์ก าหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่               
ปลูกสร้างเสร็จ เพ่ือด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

 ข้อ 34 ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนท่ีราชพัสดุ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) เลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ 
  (2) มิได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามที่ได้รับอนุญาต 
  (3) ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาต 
  (4) ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต 
  (5) เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาตก่อน 
  (7) เมื่อกรมธนารักษ์ได้แจ้งส่งคืนตามเหตุผลจากการตรวจสอบ

สภาพที่ราชพัสดุตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง หรือจากการพิจารณารายงานตามข้อ 18 
วรรคสาม ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุแล้วเห็นว่ามีท่ีว่าง หรือมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม 
หรือไม่คุ้มค่ากับสภาพท าเลหรือภารกิจ และที่ดินนั้นสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอ่ืนที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากว่า 

2. หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0304/5584 ลงวันที่ 23 
เมษายน 2555 เรื่อง ขอหารือการโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดทรัพย์สินของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้จัดหามาโดยเงินงบประมาณ
และใช้เพ่ือประโยชน์ราชการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนี้จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็น
สาธารณะสมบตัิของแผ่นดิน ที่ใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304 
(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเป็นที่ราชพัสดุซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างที่จัดหามาเท่านั้น การที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ไปให้ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการการบริหารส่วนท้องถิ่น 
หรือรัฐวิสาหกิจ จึงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และการโอน จะกระท า
ได้ในลักษณะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

/(1) กรณ.ี.. 
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(1) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
ที่เป็นที่ราชพัสดุให้แก่หน่วยงานอื่น ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเลิกใช้ประโยชน์               
ที่ราชพัสดซุึ่งจะต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ตามข้อ 34 (1) ของกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่              
ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยในการส่งคืนให้แสดงเหตุผล                 
ว่าประสงค์จะส่งคืนเพื่อให้หน่วยงานใดเป็นผู้ใช้ประโยชน์ 

(2) ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร   
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ                    
บริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะรับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องถือปฏิบัติตามข้อ 14                     
ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยยื่นความประสงค์               
ขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจ าเป็น                 
ในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว                
ให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว จึงจะ 
เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ 

3. ค าสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ 4/2562 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแจ้งส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โดยการด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและการส่งคืนที่ราชพัสดุ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

4. ค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3792/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 
เรื่อง มอบอ านาจในการแจ้งส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โดยมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ในการแจ้งส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ ด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โดยให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จึงขอ            
ความเห็นชอบให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ               
และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โรงเรือนผลิตไหลสตรอว์เบอรี่ปลอดโรคที่มีระบบ            
กระตุ้นการออกดอกไหล จ านวน 2 โรงเรือน และโรงเรือนผลิตสตรอว์เบอรี่  
จ านวน 38 โรงเรือน ต่อส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ และให้หน่วยงานดังต่อไปนี้            
เป็นผู้ใช้ประโยชน์ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 1.1 คณะเกษตรศาสตร์  โรงเรือนผลิตไหลสตรอว์ เบอร์รี่               

ปลอดโรคที่มีระบบกระตุ้นการออกดอกไหล จ านวน 2 โรงเรือน 
 1.2 ศูนย์วิจัยสาธิตการฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ โรงเรือน

ผลิตสตรอว์เบอร์รี่ จ านวน 10 โรงเรือน 
2. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพงจ ากัด (แม่ออน) 

โรงเรือนผลิตสตรอว์เบอร์รี่ จ านวน 4 โรงเรือน 
/3. ส านักฟาร์ม... 



 

  -๑๐- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3. ส านักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรือนผลิตสตรอว์เบอร์รี่ 
จ านวน 5 โรงเรือน 

4. โครงการหลวงดอยค า ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง โรงเรือนผลิต
สตรอว์เบอร์รี่ จ านวน 14 โรงเรือน 

5. เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
โรงเรือนผลิตสตรอว์เบอร์รี่ จ านวน 5 โรงเรือน 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบหมายให้ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในการน าส่งขึ้นทะเบียน 

ส่งคืนที่ราชพัสดุ ต่อส านักงานส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่เชียงใหม่ และล าพูน และ
เห็นชอบให้หน่วยงานดังไปนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน
สหกรณ์สันก าแพงจ ากัด (แม่ออน) ส านักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการหลวงดอยค า 
ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง และเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน  
ไปด าเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุต่อส านักงานพ้ืนที่ธนารักษ์พ้ืนที่ต่อไป 

 4.2 ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565)            
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี          
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    4.2.1 ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 
   2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในคราวการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี               
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ (1) นโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
(2) หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (3) แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (4) หลักเกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย และ (5) กรอบระยะเวลา
การจัดท าแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนา                    
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้ ก.บ.ภ. ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 
25 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเชียงใหม ่ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ 

/ดิเอ็มเพรส... 
 



 

  -๑๑- 
   

ดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่              
และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2  
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว 
  ทั้งนี้  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับเกียรติจาก           
ผศ.ดร.เกษมศักดิ ์อุทัยชนะ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในการวิเคราะห์จัดท ากรอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 1) ทบทวนประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(พ.ศ.2560 - 2563)  
  1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่ มีประเด็น
ในการพัฒนา 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้า และ
บริการด้านการท่องเที่ยวหัตกรรมสร้างสรรค์ 
และเกษตรมูลค่าเพ่ิม 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนเป็น 70,000 ล้านบาท/ปี 
2. อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
3. ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนเป็น 79,000 ล้านบาท 
4. อัตราขายตัวภาคเกษตรเพ่ิมเป็น ร้อยละ 9 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
ยกระดับ การค้าการลงทุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

1. อัตราขยายตัวของ GPP เพ่ิมข้ึนจากปีฐาน 3.2 
2. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมร้อยละ 9 
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด เฉลี่ยต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น 108,000 บาท  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวมเพ่ือสร้างความยั่งยืน 

1. สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
2. จ านวนวันที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงปัญหาหมอกควัน 

  

 1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุนสู่สากล บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีประเด็นในการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของขนาดเศรษฐกิจภาคบริการ 
2. มูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท) 
3. สัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนของอัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน 
และการค้าชายแดน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้งในและต่างประเทศ 

1. การเติบโตของขนาดเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุน (ล้านบาท) 
2. อัตราการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

1. การเติบโตของขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตร (ล้านบาท) 
2. อัตราการขยายตัวภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการเข้าสู่มาตรฐานของแปลงผลิตสินค้าเกษตร 

/ประเด็น... 

รศ.ดร.เกษมศักดิ์  อุทัยชนะ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่



 

  -๑๒- 
   

ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อ            
การพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

1. จ านวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดลดลง 
2. ปริมาณขยะที่น าไปก าจัดปลายทางลดลง 
3. จ านวนพื้นที่ปุาเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนพื้นที่ปุาของจังหวัด 

 
 1.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยกระดับการท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขง มีประเด็นในการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
  

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของขนาดเศรษฐกิจภาคบริการ 
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น (ค านวณจากข้อมูลค่าปี 2558 
= 90,503.19) 
3. สัดส่วนที่เพ่ิมข้ึนของอัตราขยายตัวรายได้การท่องเที่ยว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 

1. ขนาดเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุน (ล้านบาท) 
2. อัตราการขยายตัวด้านการค้าลงทุน (ร้อยละ) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป
ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงโซ่มูลค่าเพ่ิมการ ท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

1. ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตรที่เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) 
2. อัตราการขยายตัวภาคเกษตรที่เพ่ิมข้ึนแนวทางการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดลดลง 
2. ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจัดปลายทางลดลง 
3. จ านวนพื้นที่ปุาเพ่ิมข้ึนตามสัดส่วนพื้นที่ปุาของจังหวัด 

 
 1.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยกระดับการท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
กับห่วงโซ่อุปทานของโลก มีประเด็นในการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้น
ความโดดเด่น และเชื่ อมโยงห่วงโซ่มูลค่ าเ พ่ิม              
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมขึ้น 
(ล้านบาท)  
2. จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมขึ้น 
(คน) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดน   
และการค้า ต่างประเทศ 

1. พื้นที่การพัฒนาแบบ Smart City (แห่ง)  
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป 
ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

1.ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสินค้าเกษตรที่ส าคัญ              
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

/ประเด็น... 

 



 

  -๑๓- 
   

ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
พัฒนาการบริการด้านสุขภาวะ (Wellness) แบบองค์รวม 
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท 
Wellness ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1  
2. จ านวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

 
 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พัฒนาพ้ืนที่บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง (Inclusive and Creative Cultural Valley) 
มีประเด็นในการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนา ตัวช้ีวัดรวม 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนที่ 
(Inbound Economy) 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial 
Cluster Product: GPCP) ภาพรวมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
2. ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (GINI Coefficient) ลดลง  
3. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เพ่ิมข้ึน (บาท/ปี) 
 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้า
และบริการนอกพ้ืนที ่(Outbound Economy) 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ (Agricultural 
Creative Economy) 
4. การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุุนควัน 
(Low PM Economy) 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว
  และการค้าในพ้ืนที ่(Inbound Economy) 
     ตัวชี้วัด 
   1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  เพ่ิมข้ึนเป็น (ล้านบาท/ปี) 
   2. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว             
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึนเป็น (บาท/คน/วัน) 
   3. ก าไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ                  
  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 
   4. อัตราเพ่ิมของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP             
  ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)      
   แนวทางการพัฒนา 
   พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ 
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่น
  ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
  เพ่ือรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง    
  ด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพ้ืนที่ (Outbound Economy) 
 

/ตัวชี้วัด... 
 
 



 

  -๑๔- 
   
     ตัวชี้วัด 
   1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
  เพ่ิมข้ึนเป็น (ร้อยละ) 
   2. มูลค่าการส่งออกรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  เพ่ิมข้ึนเป็น (ร้อยละ) 
   แนวทางการพัฒนา 
   การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง 
  (NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพความงาม สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
  ภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม 
  (High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศ
  เพ่ือนบ้านและ AEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตร              
  สร้างสรรค ์(Agricultural Creative Economy) 
     ตัวชี้วัด 
   1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
  เพ่ิมข้ึนจากเดิม (ร้อยละ) 
   2. ร้อยละมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัด
  ภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึนจากเดิม (ร้อยละ)    
   แนวทางการพัฒนา 
   เพ่ือส่งเสริมการเกษตรต้นทาง และเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ 
  (NTFV) ของผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญและโดดเด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน 1 โดยการพัฒนาวัตถุดิบการเกษตรแบบหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนา                     
  รูปแบบการผลิตเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร สร้างโอกาสในการจ าหน่าย
  เพ่ือการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
  เพ่ือลดฝุุนควัน (Low PM Economy) 
     ตัวชี้วัด 
   1. จ านวนวันที่มีค่าฝุุนละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
  (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมขึ้น (วัน) 
   2. พ้ืนที่เผาไหม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                          
  ลดลง (ร้อยละ)    
   แนวทางการพัฒนา 

เพ่ือส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร              
ต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับการบริหารจัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการน า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการลดฝุุนควัน    
(PM 2.5) พร้อมทั้งสร้างมาตรการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพ
และการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว            
และอากาศบริสุทธ์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 

 
/ประเด็น... 

 
 



 

  -๑๕- 
   

ผศ.ดร.เกษมศกัดิ์  อุทัยชนะ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน 

นายภาคภูมิ  ธาวงค์ (แทน)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว  
และการค้าในพ้ืนที ่(Inbound Economy) ในเรื่องของตัวชี้วัดที่ 1 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
ควรจะเป็นรายได้รวมจากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เพ่ิมขึ้น 
และตัวชี้วัดที่ 3 อัตราเพ่ิมของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรม ควรอยู่ใน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ด้วยการส่งออกสินค้าและ
บริการนอกพ้ืนที่ (Outbound Economy) 

 
ตัวชี้วัดรวมตามข้อที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 

(Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ภาพรวมเพ่ิมขึ้น ได้ครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาทั้ง 4 ประเด็น ในเรื่องรายได้รวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 และในส่วนของประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและ
การค้าในพ้ืนที ่(Inbound Economy) จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพ้ืนที่  

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว       

และการค้าในพ้ืนที่ (Inbound Economy) ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีแนวทางและวิธีการด าเนินการ
ในการพัฒนาอย่างไร 

 
ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 และตัวชี้วัดที่ 2    

ใช้แนวทางและวิธีการด าเนินการเดียวกัน คือวัดจากค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวต่อวัน 
และดูจากผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) 
ภาพรวมเพ่ิมข้ึน 

 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
เพ่ือลดฝุุนควัน (Low PM Economy) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 อยู่ตลอด ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในพ้ืนที่ จึงควรเพิ่มตัวชี้วัด
ว่ามีจ านวนคนที่ได้รับผลกระทบเข้าโรงพยาบาลเท่าไหร่ และมีจ านวนลดลงเท่าไหร่ 
 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด ได้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลจ านวนผู้ปุวยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและไฟปุาไว้อยู่แล้ว
สามารถขอข้อมูลมาใช้ได ้
 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจากการได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน                  
ฝุุนละออง (PM2.5) และไฟปุา ในภาคเหนือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ                    
อย่างทั่วถึง 
 

 

/1) จากตัวชี้วัด... 
 
 

นางปริษา ปานพรหม   
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบตั ิ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 

นายส าเริง  ไชยเสน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
ประธานการประชุม 

นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน)  
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



 

  -๑๖- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
นิติกรช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นายชาญชัย  ดารารัตติกาล  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผศ.ดร.เกษมศกัดิ์  อุทัยชนะ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

   
 1) จากตัวชี้ วัดรวม สามารถใช้ เป็นตัวชี้ วัดในประเด็น                           
การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดฝุุนควัน (Low PM Economy) 
ได้หรือไม ่
 2) ตัวชี้วัดในประเด็นการพัฒนาที่ 4 เน้นการส่งเสริม
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับการบริหาร
จัดการวัสดุทางการเกษตร แต่แผนงานโครงการเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกปุา และการลดหมอกควันไฟปุา                       
เกรงว่าจะไม่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาดังกล่าว  
 

 ขอหารือกับทีมงาน และฝุายเลขานุการ ฯ ตามข้อสังเกต     
ดังกล่าว ว่าจะสามารถเพ่ิมตัวชี้วัด หรือแนวทางให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการได้
  

มติที่ประชุม  เห็นชอบทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 -                         
  2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ฝุายเลขานุการ ฯ และ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว ว่าจะสามารถเพ่ิมตัวชี้วัด 
  หรือแนวทางให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการได ้

4.2.2 ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม
นานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯ ตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือ
จัดท าโครงการภายใต้แต่ละประเด็นการพัฒนา ต่อมาคณะท างานพิจารณาและ
กลั่นกรองโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ประชุม            
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรอบการจัดสรรงบประมาณ
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

 

/ส่วนที่ ๑... 

 
 



 

  -๑๗- 
   

นายกฤษณะ  พินิจ  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ งบประมาณเพื่อขับเคลือ่นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด            
ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพท่ีเป็นความต้องการรายพื้นท่ี หรือ
แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด  

ส่วนที่ ๒ งบประมาณเพื่อขับเคลือ่นแผนพัฒนากลุ่มจังหวดั
ที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด 

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
หน่วย : บาท 

งบพัฒนาส่วนท่ี ๑ 
งบบริหารจดัการ
ของกลุ่มจังหวัด 

รวม 

๒๐๑,๖๒๔,๒๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๖,๖๒๔,๐๐๐ 
 

หลักเกณฑ์ ฯ ก าหนดให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้ไม่น้อยกว่า 
๑.๕ เท่า แต่ไม่เกิน ๒ เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ  
หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญ
ของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒ เท่า เท่านั้น 
 

๒ เท่าของกรอบการจัดสรร ๔๑๓,๒๔๘,๐๐๐ บาท 
(วงเงินงบประมาณรวม ๔,๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

 

 
ไม่มีการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณรายกลุ่มจังหวัด 
แต่จะพิจารณาเป็นรายโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

(วงเงินงบประมาณรวม ๔,๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
  

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะพิจารณาโครงการ
ภายใต้ประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น ตามล าดับ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว  
และการค้าในพ้ืนที ่

ประเด็นการพัฒนาที ่2 : การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วย
การส่งออกสินค้าและบริการนอกพ้ืนที่ 

ประเด็นการพัฒนาที ่3 : การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 
ประเด็นการพัฒนาที ่4 : การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม

เพ่ือลดฝุุนควัน 

ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด            
ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็น
ประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม จ านวน 496,814,300 บาท (สี่ร้อย
เก้าสิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้า
ในพื้นที่ งบประมาณรวม จ านวน 90,699,700 บาท (เก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่น        
เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา งบประมาณ
จ านวน 76,985,300 บาท (เจ็ดสิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อย
บาทถ้วน) 

2. โครงการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินส าหรับการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ จ านวน 13,714,400 บาท              
(สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่า
สูงด้วยการส่งออก และบริการนอกพื้นที่ งบประมาณรวม จ านวน 139,950,000 บาท 
(หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 

/1. โครงการ... 



 

  -๑๘- 
   

1. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทจากลูกรังเป็น
ถนนลาดยางเพ่ือพัฒนาชายแดน (ห้วยต้นนุ่น) งบประมาณ จ านวน 50,000,000 บาท 
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

2. โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต งบประมาณ จ านวน 23,000,000 บาท (ยี่สิบสามล้าน
บาทถ้วน)  

3. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ิมมูลค่า
ด้วยนวัตกรรม งบประมาณ จ านวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

4. โครงการส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้ าและบริการ                        
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล งบประมาณ จ านวน 16,950,000 บาท                               
(สิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

5. โครงการ  Lanna Expo 2021  งบประมาณ จ านวน 
35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตร
สร้างสรรค์ งบประมาณรวม จ านวน 51,808,600 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสน
แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. โครงการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย            
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยว งบประมาณ จ านวน 31,177,000 บาท 
(สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

2. โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูง
ล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด งบประมาณ จ านวน 9,912,300 บาท (เก้าล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

3. โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางด าเพ่ือการแข่งขันด้านการตลาด งบประมาณ จ านวน 
3,064,000 บาท (สามล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

4. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูปน้ าผึ้ง
คุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ จ านวน 1,145,180 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น
ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดในระบบธุรกิจ
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ จ านวน 6,510,120 บาท 
(หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน งบประมาณรวม จ านวน 214,356,000 บาท (สองร้อย
สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

1. โครงการแก้ไขปัญหาฝุุนควันและไฟปุากลุ่มจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ จ านวน 118,933,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

2. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์     
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า งบประมาณ จ านวน 95,423,000 บาท                
(เก้าสิบห้าล้าน สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

/ส่วนที่ 2... 





 
 

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

ครั้งที่ 5/๒๕62  
วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.3๐ น.  

ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
*************************************** 
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หนา้ที ่1

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 197,394,700

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 197,394,700

ผลผลิต:โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เนน้ความโดดเด่นและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม

การท่องเที่ยวของกลุม่จงัหวดั

68,270,500

<รวมกิจกรรม> :  1 โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 28,270,500

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพฒันากิจกรรมการท่องเทีย่ว สนิคา้และบริการการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมและ

พฒันาศกัยภาพบคุลากร

16,280,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 16,280,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 13,928,200

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 160,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 70,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาตกแต่งพธิีเปิด 80,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมเสน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา 450,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมเสน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมเสน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมเสน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา จงัหวดัล  าปาง 1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมเสน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา จงัหวดัล  าพนู 1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่วเมอืงรถมา้ รถมาคารนิ์วลั 1,548,200

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่วผา้ทอของดเีมอืงหริภญุชยั หตัถศิลป์บนผนืผา้ งาม

ล า้ค่าผา้ทอยกดอกล าพนู

1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่วเมอืงสามหมอก มหศัจรรยท์่องเทีย่วหลากหลาย

สไตลด์อยสเตอร์

1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่วดนตรีลา้นนาสู่สากล (Lanna International 

Music Festival)

2,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมชนเผ่าในพื้นทีภ่าคเหนือตอนบน 1 2,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมธุรกิจอาหาร ลา้นนาฮาลาลในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืมาตรฐานหลกัสูตรการพฒันาการท่องเทีย่วในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

เหนือตอนบน 1

600,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาประชุมเพือ่เตรียมความพรอ้มและจดัท าหลกัสูตร 20,000

ระดบัที ่1: วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 21,400

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,400,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 173,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 757,400

2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพฒันาตลาดและประชาสมัพนัธท์่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมและสรา้งสรรค์ 11,990,500

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 11,990,500

 รายงานตรวจสอบการบนัทกึเงนิ จ าแนกตามรายละเอยีดกจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



หนา้ที ่2
หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 11,505,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 1,012,000

ระดบัที ่2: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดืม่ 181,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 421,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 248,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาเช่าสถานที่ 1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ 650,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 305,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาตกแต่งพธิีเปิด 200,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาตกแต่งรา้นนิทรรศการ 500,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทพีรอ้มรื้อถอน 290,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์สเน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ี

สุขขลีา้นนา

1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธเ์ทศกาลท่องเทีย่วลา้นนาและ

วฒันธรรมเชิงสรา้งสรรค ์Lanna Festival Thailand

1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาผลติสือ่และเผยแพร่สือ่ จดัท าป้ายรถแห่ ประชาสมัพนัธก์ารจดังาน 328,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าจดุถ่ายรูปเอกลกัษณ์ 180,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานคาราวานสุดยอดผลติภณัฑห์ตัถกรรมลา้นนา Lanna Creative 2,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงวฒันธรรม 600,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์อ้มูล 50,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาล่ามแปลภาษา 40,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาออกแบบ ประชาสมัพนัธ ์แบรนดส์นิคา้กลุม่หตัถกรรม 500,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธฟ้ื์นฟู อนุรกัษท์รพัยากรท่องเทีย่วรวมถงึวถิชีีวติด ัง้เดมิของชุมชน

ในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1

1,000,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 82,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 30,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 373,500

<รวมกิจกรรม> :  2 โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 40,000,000

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน และพฒันากิจกรรมการท่องเทีย่ว สนิคา้และบริการ

การท่องเทีย่วเชิงธรรมชาติ

40,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 40,000,000

ระดบัที ่1: ปรบัปรุงเสน้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเทีย่วดอยหลวงเชียงดาว - บา้นเมอืงคอง อ าเภอเชียงดาว 

จงัหวดัเชียงใหม่ ผวิจราจรชนิด PARA AC ขนาดความกวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 13.270 กิโลเมตร 

ระหวา่ง กม. 28+530 ถงึ กม.41+800

40,000,000

ผลผลิต:โครงการเพิ่มศกัยภาพการคา้ การลงทนุ การคา้ชายแดนและการคา้ต่างประเทศ 65,810,400

<รวมกิจกรรม> :  1 โครงการพฒันาศกัยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภณัฑเ์ซรามิกและหตัถ

อตุสาหกรรม (Northern Creative Industrial Ceramic & Craft)

10,353,800

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผูป้ระกอบการ ODM & OBM 1,853,800



หนา้ที ่3
หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 1,853,800

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัแสดงสนิคา้และจบัคู่ธุรกิจ 1,500,000

ระดบัที ่1: วสัดุส านกังาน 7,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 147,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 37,800

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 162,000

2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสนิคา้เซรามกิและหตัถอุตสาหกรรม (Creative Showcase & 

Exhibition)

5,500,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 5,500,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 5,500,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมเซรามกิและหตัถอุตสาหกรรมสรา้งสรรคภ์าคเหนือตอนบน 1 

(Northern Creative Industrial Ceramic & Craft Fairs )

4,500,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดังานน าผูป้ระกอบการเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจในงานแสดงและจ าหน่าย

สนิคา้ STYLE

1,000,000

3 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพฒันา OTOP มุง่สู่สากล และการสรา้งมูลค่าเพิม่สนิคา้หตัถอุตสาหกรรม 3,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 3,000,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 3,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมากิจกรรมการพฒันา OTOP มุง่สู่สากล และการสรา้งมูลค่าเพิม่สนิคา้หตัถ

อุตสาหกรรม

3,000,000

<รวมกิจกรรม> :  2 โครงการจดัแสดงนวตักรรมและจ าหน่ายสินคา้ Lanna Expo 2020 18,816,700

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการจดังาน Lanna Expo 14,816,700

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 14,816,700

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 14,801,700

ระดบัที ่2: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดืม่ 76,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาการประชาสมัพนัธง์านภาพรวม งานตกแต่งสถานทีพ่ธิีเปิดงาน การเชิญ Buyer 

เขา้ร่วมเจรจาธุรกิจการคา้ กิจกรรมพเิศษ กิจกรรมบนเวทกีลาง และกิจกรรม Lanna Handicraft 

Festival

14,725,700

ระดบัที ่1: วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 15,000

2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP 3,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 3,000,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 3,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาส่งเสริมช่องทางการตลาดภายในประเทศ 3,000,000

3 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสุดยอดงานแสดงอตัลกัษณและวฒันธรรมนานาชาติ 1,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 1,000,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 1,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมสุดยอดงานแสดงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมนานาชาติ 1,000,000



หนา้ที ่4
หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

<รวมกิจกรรม> :  3 โครงการพลิกโฉมกลุม่จงัหวดัภาคเหนือเพื่อรองรบัอตุสาหกรรม 4.0 (Next Lanna 

Projects to Industry 4.0)

36,639,900

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมพลกิโฉมเพิม่มูลค่าอุตสาหกรรมขา้วเมอืงเหนือดว้ยนวตักรรม 36,639,900

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 11,922,900

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 11,922,900

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธเ์ชิญชวน และรบัสมคัรผูป้ระกอบการเขา้ร่วมกิจกรรม ผ่าน

ช่องทางสือ่สารต่างๆ ทีเ่หมาะสม

214,400

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมพฒันา และเพิม่มูลค่าผลติภณัฑผ์่านการออกแบบบรรจภุณัฑ ์

ร่วมกบัการใชก้ระบวนการ RF และเครื่องหมายรบัรองกระบวนการ UTD RF

3,041,500

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมการส่งเสริมอตัลกัษณ์ และรอ้ยเรียงเรื่องราวเพือ่เพิม่คุณค่า และ

มูลค่าสนิคา้ Gift & Lifestyle ของกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 สู่ตลาดดจิทิลั (Identity and 

Storytelling for digital Market) และเผยแพร่เรื่องราวผลติภณัฑผ์่านสือ่ดจิทิลั ไม่นอ้ยกวา่ 25 

ผลติภณัฑ์

4,425,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาการเพิม่ช่องทางจดัจ าหน่ายขา้วทีผ่่านการสรา้งแบรนดแ์ลว้ ในรูปแบบตลาด

ออฟไลน ์และออนไลน/์ e-commerce (Market Platform) โดยจดัใหม้ ีQR Code Traceability

4,200,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาตดิตามและประเมนิผลกิจกรรมขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมลานนาสรา้งสรรคสู่์สากล

(Northern Creative Economy Driven by Lanna Value Creation)

42,000

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 24,717,000

ระดบัที ่1: เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรฝาง

 จ ากดั 121/1 หมูท่ี ่14 ถนน ฝาง-ท่าตอน ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 1 เครื่อง

2,247,000

ระดบัที ่1: เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตร

พรา้ว จ ากดั 256 หมูท่ี ่4 ถนน ปิงโคง้-พรา้ว ต าบลเวยีง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 2 เครื่อง

4,494,000

ระดบัที ่1: เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตร

เพือ่การตลาดลูกคา้ ธกส. เชียงใหม่ จ ากดั 63/3 หมูท่ี ่1 ต าบลทุง่ตอ้ม อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่

 จ านวน 1 เครื่อง

2,247,000

ระดบัที ่1: เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรสนั

ป่าตอง จ ากดั 238 หมูท่ี ่10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต าบลยุหวา่ อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 2

 เครื่อง

4,494,000

ระดบัที ่1: เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์นิคมพรา้ว 

จ ากดั 18 หมูท่ี ่10  ต าบลแม่แวน อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 1 เครื่อง

2,247,000

ระดบัที ่1: เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตร

หา้งฉตัร จ ากดั 47 หมูท่ี ่1 ต าบลหา้งฉตัร อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง จ านวน 1 เครื่อง

2,247,000

ระดบัที ่1: เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดั

ล  าพนู จ ากดั 202 หมูท่ี ่18 ถนน สนัป่าฝ้าย-สนัก าแพง ต าบลบา้นธิ อ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล  าพนู จ านวน 1 

เครื่อง

2,247,000



หนา้ที ่5
หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

ระดบัที ่1: เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตร

เพือ่ลูกคา้ตลาด ธกส. ล าปาง จ ากดั 226 หมูท่ี ่6 ต าบลน า้โจ ้อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล  าปาง จ านวน 1 เครื่อง

2,247,000

ระดบัที ่1: เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรสบ

ปราบ จ ากดั 28 หมูท่ี ่14 ถนนพหลโยธิน ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล  าปาง จ านวน 1 เครื่อง

2,247,000

ผลผลิต:โครงการพฒันาเกษตรอนิทรีย ์เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และสรา้งมูลค่าเพิ่ม

21,977,600

<รวมกิจกรรม> :  1 โครงการการสรา้งเสริมพฒันาสวนสตรอเบอรร์ีปลอดภยัเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มจากการ

ท่องเที่ยว

6,325,700

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมพฒันาการผลติท่อนพนัธุส์ตรอวเ์บอรร์ีปลอดภยัพรอ้มปลูก 6,325,700

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 6,325,700

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 6,325,700

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาด าเนินงานผลติและถ่ายทอดเทคโนโลย ีการผลติท่อนพนัธุส์ตรอวเ์บอรร์ี่

คุณภาพสูง จดัหาและกระจายท่อนพนัธุใ์หเ้กษตรกร

6,325,700

<รวมกิจกรรม> :  2 โครงการการแปรรูปและสรา้งมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑถ์ ัว่เหลือง 1,397,200

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมใหค้วามรูด้า้นการปลูกถ ัว่เหลอืงดว้ยรูปแบบเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรีย ์ 213,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 213,200

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 6,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 6,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 108,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 96,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,200

2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมวเิคราะหศ์กัยภาพชุมชนกลุม่ผูป้ลูกถ ัว่เหลอืงเพือ่หาตน้ทนุการผลติทีเ่หมาะสม 213,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 213,200

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 6,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 6,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 108,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 96,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,200

3 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารการแปรรูปผลติภณัฑจ์ากถ ัว่เหลอืงดว้ยนวตักรรมเพือ่ใหเ้กิด

ความหลากหลาย

336,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 336,200

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 9,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 9,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 176,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 144,000
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ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 7,200

4 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจผลติภณัฑถ์ ัว่เหลอืง 213,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 213,200

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 6,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 6,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 108,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 96,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,200

5 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารช่องทางการตลาดและการตลาดออนไลน์ 336,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 336,200

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 15,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 6,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ 9,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 176,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 144,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,200

6 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมกลุม่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑจ์ากถ ัว่เหลอืงดา้น HALAL 85,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 85,200

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 6,400

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 6,400

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 58,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 14,400

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 6,400

<รวมกิจกรรม> :  3 โครงการพฒันาการผลิตล าไยใหมี้คุณภาพ และยกระดบัผลิตภณัฑล์ าไยเพื่อรองรบัตลาด 

ท ัง้ในและต่างประเทศ

4,312,900

1 กิจกรรมย่อย : สรา้ง/พฒันาผูใ้หบ้ริการ หรือผูจ้ดัการสวนล าไยคุณภาพ 762,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 762,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 34,800

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 10,800

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพาหนะ 24,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 269,600

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 72,000

ระดบัที ่1: วสัดุสนามและการฝึก 385,600

2 กิจกรรมย่อย : พฒันาการผลติล  าไยใหม้คุีณภาพเพือ่รองรบัตลาดท ัง้ในและต่างประเทศ 955,100

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 955,100

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 60,600

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 60,600

ระดบัที ่1: วสัดุส านกังาน 280,000
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ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 361,500

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 144,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 109,000

3 กิจกรรมย่อย : จดัท าแปลงศึกษา/เรียนรูก้ารผลติล  าไยคุณภาพ 1,775,500

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 1,775,500

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 559,500

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ 380,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 179,500

ระดบัที ่1: วสัดุการเกษตร 456,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 361,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 114,000

ระดบัที ่1: วสัดุสนามและการฝึก 285,000

4 กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการแปรรูปผลติภณัฑล์  าไยอืน่ๆ เพือ่ยกระดบัและเพิม่มูลค่าผลติภณัฑล์  าไย 820,300

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 820,300

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 238,700

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 28,700

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาออกแบบและพฒันาฉลากสนิคา้ 210,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 325,500

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 93,600

ระดบัที ่1: วสัดุอาหาร 85,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 77,500

<รวมกิจกรรม> :  4 โครงการเสริมสรา้งนวตักรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงลา้นนาสูก่ารแข่งขนัดา้นการตลาด 9,941,800

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการส่งเสริมการใชน้วตักรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพในการขยายพนัธุแ์ม่โคนมดว้ย

วธิีการยา้ยฝากตวัอ่อน เพือ่เพิม่ปริมาณแม่โคนมทีม่คุีณภาพน า้นมดี

1,208,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 1,208,000

ระดบัที ่1: วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 80,000

ระดบัที ่1: วสัดุการเกษตร 240,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 147,600

ระดบัที ่1: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 368,000

ระดบัที ่1: วสัดุเวชภณัฑ์ 372,400

2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสรา้งฝูงโคนมสุขภาพดเีพือ่การผลติน า้นมคุณภาพสูงลา้นนา 1,409,400

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 1,409,400

ระดบัที ่1: วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 60,000

ระดบัที ่1: วสัดุการเกษตร 664,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 45,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 25,200

ระดบัที ่1: วสัดุเวชภณัฑ์ 352,400
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ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 262,800

3 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน GAP สู่มาตรฐานฟารม์ผลตินมดบิคุณภาพสูงลา้นนาเป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม และตรวจรบัรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงลา้นนา

2,571,700

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 2,571,700

ระดบัที ่1: วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 259,400

ระดบัที ่1: วสัดุการเกษตร 1,200,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 92,000

ระดบัที ่1: วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 600,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 420,300

4 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการส่งเสริมพฒันาเกษตรกรและผูป้ระกอบการเพือ่ยกระดบัการแปรรูปนมโค

คุณภาพสูงลา้นนาสู่การตลาด

252,700

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 252,700

ระดบัที ่1: ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 137,300

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 43,400

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 52,000

5 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปนมโคคุณภาพสูงพรีเมีย่มดว้ยนวตักรรม และบรรจุ

ภณัฑใ์นระดบั Pre-commercial

2,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 2,000,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 2,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาในการด าเนินการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปนมโคคุณภาพสูงพรีเมีย่มดว้ย

นวตักรรมและบรรจภุณัฑใ์นระดบั Pre-commercial

2,000,000

6 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสรา้งแบรนดส์นิคา้พรีเมีย่มจากน า้นมโคคุณภาพสูง 2,500,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 2,500,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 2,500,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาสรา้งแบรนดส์นิคา้พรีเมีย่มจากน า้นมโคคุณภาพสูง และสรา้งโอกาสทาง

การตลาดในระดบัชาตแิละนานาชาติ

2,500,000

ผลผลิต:โครงการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ (Wellness) แบบองคร์วม มุ่งเนน้การเปลี่ยนแปลงเขา้สูส่งัคม

ผูสู้งอายุ

5,178,100

<รวมกิจกรรม> :  1 โครงการพฒันาศกัยภาพ มาตรฐานการบริการดูแลผูสู้งอายุและผลิตภณัฑส์ุขภาพเพื่อ

ผูสู้งอายุในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1

5,178,100

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมพฒันาศกัยภาพ มาตรฐานการบริการการดูแลผูสู้งอายุในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1

5,178,100

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 5,178,100

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 3,550,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 50,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาพฒันารูปแบบกิจกรรมพฒันา 2,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมการยกระดบัมาตรฐาน 1,500,000



หนา้ที ่9
หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 711,100

ระดบัที ่2: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ 286,300

ระดบัที ่2: ค่าอาหารกลางวนั 424,800

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 879,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 38,000

ผลผลิต:โครงการบริหารจดัการ อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 31,158,100

<รวมกิจกรรม> :  1 โครงการแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 17,469,600

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการบริหารจดัการเพือ่ป้องกนัมลพษิหมอกควนัและไฟป่า กลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน 1

9,733,400

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 9,733,400

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 5,591,000

ระดบัที ่2: ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดืม่ 5,440,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 126,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 25,000

ระดบัที ่1: วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 150,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 510,000

ระดบัที ่2: ค่าอาหาร 360,000

ระดบัที ่2: ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ 150,000

ระดบัที ่1: ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 122,400

ระดบัที ่1: วสัดุสนามและการฝึก 500,000

ระดบัที ่1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 2,860,000

2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัไฟป่าในพื้นทีป่่าตน้น า้ป่าสงวนแห่งชาติ 4,736,200

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 4,736,200

ระดบัที ่1: แนวกนัไฟเปียก จงัหวดัล  าปาง จ านวน 680 ไร่ 4,736,200

3 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมส่งเสริมราษฎรมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัในพื้นทีป่่าตน้น า้ป่า

อนุรกัษ์

3,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 3,000,000

ระดบัที ่1: ค่าจา้งเหมาบริการ 3,000,000

ระดบัที ่2: ค่าจา้งเหมาราษฎรสนบัสนุนช่วยเหลอืเจา้หนา้ที่ 3,000,000

<รวมกิจกรรม> :  2 โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ูป้องกนัและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติอย่าง

คุม้ค่าและยัง่ยืนกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1

13,688,500

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าตน้น า้และป่าชุมชนในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ

13,688,500

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 13,688,500

ระดบัที ่1: ปลูกไม ้3 อย่าง ประโยชน ์4 อย่าง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 1000 ไร่ 5,180,000

ระดบัที ่1: ปลูกหญา้แฝก จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 1,290,000 กลา้ 2,128,500

ระดบัที ่1: ฝายผสมผสาน จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 600 แห่ง 3,000,000

ระดบัที ่1: ฝายถาวร จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 40 แห่ง 3,380,000



หนา้ที ่10

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

ผลผลิต:การบริหารจดัการ 5,000,000

<รวมกิจกรรม> :  1 ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000

1 กิจกรรมหลกั : ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอืน่ 5,000,000

ระดบัที ่1: ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000



หนา้ที ่11

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 197,394,700

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 197,394,700

ผลผลิต:โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เนน้ความโดดเด่นและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม 68,270,500

1 โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 28,270,500

1 กิจกรรมการพฒันากิจกรรมการท่องเทีย่ว สนิคา้และบริการการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมและพฒันาศกัยภาพ 16,280,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 16,280,000

1. วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 21,400

2. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,400,000

3. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 173,000

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 757,400

5. ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 160,000

6. ค่าจา้งเหมาพาหนะ 70,000

7. ค่าจา้งเหมาตกแต่งพธิีเปิด 80,000

8. ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมเสน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา 450,000

9. ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมเสน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ 1,000,000

10. ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมเสน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1,000,000

11. ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมเสน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา จงัหวดัล  าปาง 1,000,000

12. ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมเสน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา จงัหวดัล  าพนู 1,000,000

13. ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่วเมอืงรถมา้ รถมาคารนิ์วลั 1,548,200

14. ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่วผา้ทอของดเีมอืงหริภญุชยั หตัถศิลป์บนผนืผา้ งามล า้ค่าผา้ 1,000,000

15. ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่วเมอืงสามหมอก มหศัจรรยท์่องเทีย่วหลากหลายสไตลด์อย 1,000,000

16. ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่วดนตรีลา้นนาสู่สากล (Lanna International Music 2,000,000

17. ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมชนเผ่าในพื้นทีภ่าคเหนือตอนบน 1 2,000,000

18. ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมธุรกิจอาหาร ลา้นนาฮาลาลในพื้นทีก่ลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 1,000,000

19. ค่าจา้งเหมาจดัท าคู่มอืมาตรฐานหลกัสูตรการพฒันาการท่องเทีย่วในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือเหนือ 600,000

20. ค่าจา้งเหมาประชุมเพือ่เตรียมความพรอ้มและจดัท าหลกัสูตร 20,000

2 กิจกรรมการพฒันาตลาดและประชาสมัพนัธท์่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมและสรา้งสรรค์ 11,990,500

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 11,990,500

1. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 82,000

2. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 30,000

3. ค่าจา้งจดัท าสือ่และประชาสมัพนัธ์ 1,012,000

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 373,500

5. ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดืม่ 181,000

6. ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 421,000

7. ค่าจา้งเหมาพาหนะ 248,000

8. ค่าจา้งเหมาเช่าสถานที่ 1,000,000

9. ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ 650,000

10. ค่าจา้งเหมาเครื่องเสยีง 305,000

11. ค่าจา้งเหมาตกแต่งพธิีเปิด 200,000

 รายงานตรวจสอบการบนัทกึเงนิ จ าแนกตามรายละเอยีดกจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



หนา้ที ่12

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

12. ค่าจา้งเหมาตกแต่งรา้นนิทรรศการ 500,000

13. ค่าจา้งเหมาจดัท าเวทพีรอ้มรื้อถอน 290,000

14. ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์สเน่หท์่องเทีย่วชุมชน นวตัวถิ ีสุขขลีา้นนา 1,000,000

15. ค่าจา้งเหมาจดังานส่งเสริมการตลาดและการประชาสมัพนัธเ์ทศกาลท่องเทีย่วลา้นนาและวฒันธรรม 1,000,000

16. ค่าจา้งเหมาผลติสือ่และเผยแพร่สือ่ จดัท าป้ายรถแห่ ประชาสมัพนัธก์ารจดังาน 328,000

17. ค่าจา้งเหมาจดัท าจดุถ่ายรูปเอกลกัษณ์ 180,000

18. ค่าจา้งเหมาจดังานคาราวานสุดยอดผลติภณัฑห์ตัถกรรมลา้นนา Lanna Creative 2,000,000

19. ค่าจา้งเหมาจดังานแสดงวฒันธรรม 600,000

20. ค่าจา้งเหมาวเิคราะหข์อ้มูล 50,000

21. ค่าจา้งเหมาล่ามแปลภาษา 40,000

22. ค่าจา้งเหมาออกแบบ ประชาสมัพนัธ ์แบรนดส์นิคา้กลุม่หตัถกรรม 500,000

23. ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธฟ้ื์นฟู อนุรกัษท์รพัยากรท่องเทีย่วรวมถงึวถิชีีวติด ัง้เดมิของชุมชนในพื้นที่ 1,000,000

2 โครงการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 40,000,000

1 กิจกรรมการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน และพฒันากิจกรรมการท่องเทีย่ว สนิคา้และบริการการท่องเทีย่วเชิง 40,000,000

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 40,000,000

1. ปรบัปรุงเสน้ทางเขา้สู่แหล่งท่องเทีย่วดอยหลวงเชียงดาว - บา้นเมอืงคอง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั 40,000,000

ผลผลิต:โครงการเพิ่มศกัยภาพการคา้ การลงทนุ การคา้ชายแดนและการคา้ต่างประเทศ 65,810,400

1 โครงการพฒันาศกัยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภณัฑเ์ซรามิกและหตัถอตุสาหกรรม (Northern 10,353,800

1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผูป้ระกอบการ ODM & OBM 1,853,800

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 1,853,800

1. วสัดุส านกังาน 7,000

2. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 147,000

3. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 37,800

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 162,000

5. ค่าจา้งเหมาจดัแสดงสนิคา้และจบัคู่ธุรกิจ 1,500,000

2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสนิคา้เซรามกิและหตัถอุตสาหกรรม (Creative Showcase & Exhibition) 5,500,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 5,500,000

1. ค่าจา้งเหมาจดังานมหกรรมเซรามกิและหตัถอุตสาหกรรมสรา้งสรรคภ์าคเหนือตอนบน 1 (Northern 4,500,000

2. ค่าจา้งเหมาจดังานน าผูป้ระกอบการเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจในงานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ 1,000,000

3 กิจกรรมการพฒันา OTOP มุง่สู่สากล และการสรา้งมูลค่าเพิม่สนิคา้หตัถอุตสาหกรรม 3,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 3,000,000

1. ค่าจา้งเหมากิจกรรมการพฒันา OTOP มุง่สู่สากล และการสรา้งมูลค่าเพิม่สนิคา้หตัถอุตสาหกรรม 3,000,000

2 โครงการจดัแสดงนวตักรรมและจ าหน่ายสินคา้ Lanna Expo 2020 18,816,700

1 กิจกรรมการจดังาน Lanna Expo 14,816,700

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 14,816,700

1. วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 15,000

2. ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดืม่ 76,000

3. ค่าจา้งเหมาการประชาสมัพนัธง์านภาพรวม งานตกแต่งสถานทีพ่ธิีเปิดงาน การเชิญ Buyer เขา้ร่วม 14,725,700

2 กิจกรรมการจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP 3,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 3,000,000



หนา้ที ่13

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กจิกรรม งบประมาณ

งบรายจ่าย - รายการ

1. ค่าจา้งเหมาส่งเสริมช่องทางการตลาดภายในประเทศ 3,000,000

3 กิจกรรมสุดยอดงานแสดงอตัลกัษณและวฒันธรรมนานาชาติ 1,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 1,000,000

1. ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมสุดยอดงานแสดงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมนานาชาติ 1,000,000

3 โครงการพลิกโฉมกลุม่จงัหวดัภาคเหนือเพื่อรองรบัอตุสาหกรรม 4.0 (Next Lanna Projects to Industry 36,639,900

1 กิจกรรมพลกิโฉมเพิม่มูลค่าอุตสาหกรรมขา้วเมอืงเหนือดว้ยนวตักรรม 36,639,900

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 11,922,900

1. ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธเ์ชิญชวน และรบัสมคัรผูป้ระกอบการเขา้ร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสือ่สาร 214,400

2. ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมพฒันา และเพิม่มูลค่าผลติภณัฑผ์่านการออกแบบบรรจภุณัฑ ์ร่วมกบัการใช ้ 3,041,500

3. ค่าจา้งเหมาจดักิจกรรมการส่งเสริมอตัลกัษณ์ และรอ้ยเรียงเรื่องราวเพือ่เพิม่คุณค่า และมูลค่าสนิคา้ 4,425,000

4. ค่าจา้งเหมาการเพิม่ช่องทางจดัจ าหน่ายขา้วทีผ่่านการสรา้งแบรนดแ์ลว้ ในรูปแบบตลาดออฟไลน ์และ 4,200,000

5. ค่าจา้งเหมาตดิตามและประเมนิผลกิจกรรมขบัเคลือ่นอุตสาหกรรมลานนาสรา้งสรรคสู่์สากล(Northern 42,000

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 24,717,000

1. เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรฝาง จ ากดั 2,247,000

2. เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรพรา้ว จ ากดั 4,494,000

3. เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรเพือ่ 2,247,000

4. เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรสนัป่าตอง 4,494,000

5. เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์นิคมพรา้ว จ ากดั 18 2,247,000

6. เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรหา้งฉตัร 2,247,000

7. เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ ชุมนุมสหกรณ์จงัหวดัล  าพนู 2,247,000

8. เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรเพือ่ลูกคา้ 2,247,000

9. เครื่องก าจดัแมลงและไข่แมลงดว้ยเทคโนโลยคีลืน่ความถีว่ทิยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ 2,247,000

ผลผลิต:โครงการพฒันาเกษตรอนิทรีย ์เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 21,977,600

1 โครงการการสรา้งเสริมพฒันาสวนสตรอเบอรร์ีปลอดภยัเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว 6,325,700

1 กิจกรรมพฒันาการผลติท่อนพนัธุส์ตรอวเ์บอรร์ีปลอดภยัพรอ้มปลูก 6,325,700

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 6,325,700

1. ค่าจา้งเหมาด าเนินงานผลติและถ่ายทอดเทคโนโลย ีการผลติท่อนพนัธุส์ตรอวเ์บอรร์ี่คุณภาพสูง จดัหา 6,325,700

2 โครงการการแปรรูปและสรา้งมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑถ์ ัว่เหลือง 1,397,200

1 กิจกรรมอบรมใหค้วามรูด้า้นการปลูกถ ัว่เหลอืงดว้ยรูปแบบเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรีย ์ 213,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 213,200

1. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 108,000

2. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 96,000

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,200

4. ค่าจา้งเหมาพาหนะ 6,000

2 กิจกรรมวเิคราะหศ์กัยภาพชุมชนกลุม่ผูป้ลูกถ ัว่เหลอืงเพือ่หาตน้ทนุการผลติทีเ่หมาะสม 213,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 213,200

1. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 108,000

2. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 96,000

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,200

4. ค่าจา้งเหมาพาหนะ 6,000
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3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารการแปรรูปผลติภณัฑจ์ากถ ัว่เหลอืงดว้ยนวตักรรมเพือ่ใหเ้กิดความหลากหลาย 336,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 336,200

1. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 176,000

2. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 144,000

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 7,200

4. ค่าจา้งเหมาพาหนะ 9,000

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจผลติภณัฑถ์ ัว่เหลอืง 213,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 213,200

1. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 108,000

2. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 96,000

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 3,200

4. ค่าจา้งเหมาพาหนะ 6,000

5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารช่องทางการตลาดและการตลาดออนไลน์ 336,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 336,200

1. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 176,000

2. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 144,000

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,200

4. ค่าจา้งเหมาพาหนะ 6,000

5. ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ๆ 9,000

6 กิจกรรมอบรมกลุม่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑจ์ากถ ัว่เหลอืงดา้น HALAL 85,200

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 85,200

1. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 58,000

2. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 14,400

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 6,400

4. ค่าจา้งเหมาพาหนะ 6,400

3 โครงการพฒันาการผลิตล าไยใหมี้คุณภาพ และยกระดบัผลิตภณัฑล์ าไยเพื่อรองรบัตลาด ท ัง้ในและ 4,312,900

1 สรา้ง/พฒันาผูใ้หบ้ริการ หรือผูจ้ดัการสวนล าไยคุณภาพ 762,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 762,000

1. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 269,600

2. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 72,000

3. วสัดุสนามและการฝึก 385,600

4. ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 10,800

5. ค่าจา้งเหมาพาหนะ 24,000

2 พฒันาการผลติล  าไยใหม้คุีณภาพเพือ่รองรบัตลาดท ัง้ในและต่างประเทศ 955,100

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 955,100

1. วสัดุส านกังาน 280,000

2. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 361,500

3. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 144,000

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 109,000

5. ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 60,600
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3 จดัท าแปลงศึกษา/เรียนรูก้ารผลติล  าไยคุณภาพ 1,775,500

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 1,775,500

1. วสัดุการเกษตร 456,000

2. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 361,000

3. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 114,000

4. วสัดุสนามและการฝึก 285,000

5. ค่าจา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่ 380,000

6. ค่าจา้งเหมาจดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ 179,500

4 ส่งเสริมการแปรรูปผลติภณัฑล์  าไยอืน่ๆ เพือ่ยกระดบัและเพิม่มูลค่าผลติภณัฑล์  าไย 820,300

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 820,300

1. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 325,500

2. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 93,600

3. วสัดุอาหาร 85,000

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 77,500

5. ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 28,700

6. ค่าจา้งเหมาออกแบบและพฒันาฉลากสนิคา้ 210,000

4 โครงการเสริมสรา้งนวตักรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงลา้นนาสูก่ารแข่งขนัดา้นการตลาด 9,941,800

1 กิจกรรมการส่งเสริมการใชน้วตักรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพในการขยายพนัธุแ์ม่โคนมดว้ยวธิีการยา้ยฝากตวั 1,208,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 1,208,000

1. วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 80,000

2. วสัดุการเกษตร 240,000

3. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 147,600

4. วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 368,000

5. วสัดุเวชภณัฑ์ 372,400

2 กิจกรรมสรา้งฝูงโคนมสุขภาพดเีพือ่การผลติน า้นมคุณภาพสูงลา้นนา 1,409,400

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 1,409,400

1. วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 60,000

2. วสัดุการเกษตร 664,000

3. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 45,000

4. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 25,200

5. วสัดุเวชภณัฑ์ 352,400

6. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 262,800

3 กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน GAP สู่มาตรฐานฟารม์ผลตินมดบิคุณภาพสูงลา้นนาเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 2,571,700

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 2,571,700

1. วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 259,400

2. วสัดุการเกษตร 1,200,000

3. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 92,000

4. วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 600,000

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 420,300

4 กิจกรรมการส่งเสริมพฒันาเกษตรกรและผูป้ระกอบการเพือ่ยกระดบัการแปรรูปนมโคคุณภาพสูงลา้นนาสู่ 252,700
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งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 252,700

1. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

2. ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 137,300

3. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 43,400

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 52,000

5 กิจกรรมการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปนมโคคุณภาพสูงพรีเมีย่มดว้ยนวตักรรม และบรรจภุณัฑใ์นระดบั 2,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 2,000,000

1. ค่าจา้งเหมาในการด าเนินการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปนมโคคุณภาพสูงพรีเมีย่มดว้ยนวตักรรมและ 2,000,000

6 กิจกรรมสรา้งแบรนดส์นิคา้พรีเมีย่มจากน า้นมโคคุณภาพสูง 2,500,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 2,500,000

1. ค่าจา้งเหมาสรา้งแบรนดส์นิคา้พรีเมีย่มจากน า้นมโคคุณภาพสูง และสรา้งโอกาสทางการตลาดใน 2,500,000

ผลผลิต:โครงการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ (Wellness) แบบองคร์วม มุ่งเนน้การเปลี่ยนแปลงเขา้สูส่งัคม 5,178,100

1 โครงการพฒันาศกัยภาพ มาตรฐานการบริการดูแลผูสู้งอายุและผลิตภณัฑส์ุขภาพเพื่อผูสู้งอายุในกลุม่จงัหวดั 5,178,100

1 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพ มาตรฐานการบริการการดูแลผูสู้งอายุในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 5,178,100

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 5,178,100

1. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 879,000

2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 38,000

3. ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 50,000

4. ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ 286,300

5. ค่าอาหารกลางวนั 424,800

6. ค่าจา้งเหมาพฒันารูปแบบกิจกรรมพฒันา 2,000,000

7. ค่าจา้งเหมาจดัมหกรรมการยกระดบัมาตรฐาน 1,500,000

ผลผลิต:โครงการบริหารจดัการ อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 31,158,100

1 โครงการแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 17,469,600

1 กิจกรรมการบริหารจดัการเพือ่ป้องกนัมลพษิหมอกควนัและไฟป่า กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 9,733,400

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 9,733,400

1. วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 150,000

2. ค่าตอบแทนวทิยากรสมัมนาและฝึกอบรม 122,400

3. วสัดุสนามและการฝึก 500,000

4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 2,860,000

5. ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดืม่ 5,440,000

6. ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสาร 126,000

7. ค่าอาหาร 360,000

8. ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่ 150,000

9. ค่าจา้งเหมาจดัท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 25,000

2 กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัไฟป่าในพื้นทีป่่าตน้น า้ป่าสงวนแห่งชาติ 4,736,200

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 4,736,200

1. แนวกนัไฟเปียก จงัหวดัล  าปาง จ านวน 680 ไร่ 4,736,200

3 กิจกรรมส่งเสริมราษฎรมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัในพื้นทีป่่าตน้น า้ป่าอนุรกัษ์ 3,000,000

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน 3,000,000
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1. ค่าจา้งเหมาราษฎรสนบัสนุนช่วยเหลอืเจา้หนา้ที่ 3,000,000

2 โครงการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ูป้องกนัและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่าและยัง่ยืน 13,688,500

1 กิจกรรมบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าตน้น า้และป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 13,688,500

งบรายจ่าย : งบลงทนุ 13,688,500

1. ปลูกไม ้3 อย่าง ประโยชน ์4 อย่าง จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 1000 ไร่ 5,180,000

2. ปลูกหญา้แฝก จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 1,290,000 กลา้ 2,128,500

3. ฝายผสมผสาน จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 600 แห่ง 3,000,000

4. ฝายถาวร จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 40 แห่ง 3,380,000

ผลผลิต:การบริหารจดัการ 5,000,000

1 ค่าใชจ้่ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000

1 ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000

งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอืน่ 5,000,000

1. ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000
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จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 197,394,700

กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 197,394,700

ผลผลิต:โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เนน้ความโดดเด่นและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม

การท่องเที่ยวของกลุม่จงัหวดั

68,270,500

 กิจกรรมการพฒันากิจกรรมการท่องเทีย่ว สนิคา้และบริการการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมและพฒันาศกัยภาพ

บคุลากร

16,280,000

 กิจกรรมการพฒันาตลาดและประชาสมัพนัธท์่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมและสรา้งสรรค์ 11,990,500

 กิจกรรมการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้นฐาน และพฒันากิจกรรมการท่องเทีย่ว สนิคา้และบริการการท่องเทีย่วเชิง

ธรรมชาติ

40,000,000

ผลผลิต:โครงการเพิ่มศกัยภาพการคา้ การลงทนุ การคา้ชายแดนและการคา้ต่างประเทศ 65,810,400

 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผูป้ระกอบการ ODM & OBM 1,853,800

 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสนิคา้เซรามกิและหตัถอุตสาหกรรม (Creative Showcase & Exhibition) 5,500,000

 กิจกรรมการพฒันา OTOP มุง่สู่สากล และการสรา้งมูลค่าเพิม่สนิคา้หตัถอุตสาหกรรม 3,000,000

 กิจกรรมการจดังาน Lanna Expo 14,816,700

 กิจกรรมการจดัแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ OTOP 3,000,000

 กิจกรรมสุดยอดงานแสดงอตัลกัษณและวฒันธรรมนานาชาติ 1,000,000

 กิจกรรมพลกิโฉมเพิม่มูลค่าอุตสาหกรรมขา้วเมอืงเหนือดว้ยนวตักรรม 36,639,900

ผลผลิต:โครงการพฒันาเกษตรอนิทรีย ์เกษตรปลอดภยั เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และสรา้งมูลค่าเพิ่ม

21,977,600

 กิจกรรมพฒันาการผลติท่อนพนัธุส์ตรอวเ์บอรร์ีปลอดภยัพรอ้มปลูก 6,325,700

 กิจกรรมอบรมใหค้วามรูด้า้นการปลูกถ ัว่เหลอืงดว้ยรูปแบบเกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรีย ์ 213,200

 กิจกรรมวเิคราะหศ์กัยภาพชุมชนกลุม่ผูป้ลูกถ ัว่เหลอืงเพือ่หาตน้ทนุการผลติทีเ่หมาะสม 213,200

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารการแปรรูปผลติภณัฑจ์ากถ ัว่เหลอืงดว้ยนวตักรรมเพือ่ใหเ้กิดความหลากหลาย 336,200

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจผลติภณัฑถ์ ัว่เหลอืง 213,200

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิตักิารช่องทางการตลาดและการตลาดออนไลน์ 336,200

 กิจกรรมอบรมกลุม่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑจ์ากถ ัว่เหลอืงดา้น HALAL 85,200

 สรา้ง/พฒันาผูใ้หบ้ริการ หรือผูจ้ดัการสวนล าไยคุณภาพ 762,000

 พฒันาการผลติล  าไยใหม้คุีณภาพเพือ่รองรบัตลาดท ัง้ในและต่างประเทศ 955,100

 จดัท าแปลงศึกษา/เรียนรูก้ารผลติล  าไยคุณภาพ 1,775,500

 ส่งเสริมการแปรรูปผลติภณัฑล์  าไยอืน่ๆ เพือ่ยกระดบัและเพิม่มูลค่าผลติภณัฑล์  าไย 820,300

 กิจกรรมการส่งเสริมการใชน้วตักรรมทางเทคโนโลยชีีวภาพในการขยายพนัธุแ์ม่โคนมดว้ยวธิีการยา้ยฝากตวั

อ่อน เพือ่เพิม่ปริมาณแม่โคนมทีม่คุีณภาพน า้นมดี

1,208,000

 กิจกรรมสรา้งฝูงโคนมสุขภาพดเีพือ่การผลติน า้นมคุณภาพสูงลา้นนา 1,409,400

 กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน GAP สู่มาตรฐานฟารม์ผลตินมดบิคุณภาพสูงลา้นนาเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และ

ตรวจรบัรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงลา้นนา

2,571,700

 รายงานตรวจสอบการบนัทกึเงนิ จ าแนกตามรายละเอยีดกจิกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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 กิจกรรมการส่งเสริมพฒันาเกษตรกรและผูป้ระกอบการเพือ่ยกระดบัการแปรรูปนมโคคุณภาพสูงลา้นนาสู่

การตลาด

252,700

 กิจกรรมการพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรูปนมโคคุณภาพสูงพรีเมีย่มดว้ยนวตักรรม และบรรจภุณัฑใ์นระดบั 

Pre-commercial

2,000,000

 กิจกรรมสรา้งแบรนดส์นิคา้พรีเมีย่มจากน า้นมโคคุณภาพสูง 2,500,000

ผลผลิต:โครงการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ (Wellness) แบบองคร์วม มุ่งเนน้การเปลี่ยนแปลงเขา้สูส่งัคม

ผูสู้งอายุ

5,178,100

 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพ มาตรฐานการบริการการดูแลผูสู้งอายุในกลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 5,178,100

ผลผลิต:โครงการบริหารจดัการ อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน 31,158,100

 กิจกรรมการบริหารจดัการเพือ่ป้องกนัมลพษิหมอกควนัและไฟป่า กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 9,733,400

 กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควนัไฟป่าในพื้นทีป่่าตน้น า้ป่าสงวนแห่งชาติ 4,736,200

 กิจกรรมส่งเสริมราษฎรมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัในพื้นทีป่่าตน้น า้ป่าอนุรกัษ์ 3,000,000

 กิจกรรมบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าตน้น า้และป่าชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 13,688,500

ผลผลิต:การบริหารจดัการ 5,000,000

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ 5,000,000
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