รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 5/๒๕62
วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
************************************
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสาเริง ไชยเสน
2. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
3. นายชาญชัย ดารารัตติกาล
4. นางสาวอุษณา ไชยสถิตวานิช
5. นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ
6. นางปริษา ปานพรหม
7. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย
8. นายภาคภูมิ ธาวงค์
9. นายศรีสุบรรณ ล่ามงคลทรัพย์
10. นายเจริญฐานรักษ์ รีเรียบ
11. นางสุกัลณี เสนานุช
12. นายชยุตพล อะกะเรือน
13. นายณัฐชัย ชีวะศิริ
14. นางอ้อมนภา ใจจันทร์
15. นางสาวณวัลล์ แก้ภิวัชชรนันท์
16. นายวรเชษฐ์ ไชยหล้า
17. นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล
18. นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
19. นายวโรดม ปิฏกานนท์
20. นายอินสม ปัญญาโสภา
21. นางสาวทัศนีย์ ยะจา
22. นางอาภรณ์ แสงโชติ
23. นางทิพวารี คีรีวรรณ์
24. นายชูชีพ พงษ์ไชย
25. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
26. นางดารุณี ใจศิล

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
ประธานการประชุม
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(แทน) พาณิชย์จังหวัดลาปาง
(แทน) ปลัดจังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ จังหวัดลาปาง
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์ จังหวัดลาพูน
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ
1. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. นายกเทศมนตรีตาบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลาปาง
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
5. ร้อยตรี ชัย วงศ์ตระกูล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
/6. นายสถาพร...

-๒6. นายสถาพร ศรีวันชื่น
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. นายปรีชา สมบูรณ์ชัย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
8. นางภัคจินดา ลังกาฟูา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
9. หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกฤษณะ พินิจ
2. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
3. นางธนาภรณ์ เจริญสุข
4. นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล
5. นางคนึงนิตย์ ปิติปุญญพัฒน์
6. นางภัทรินท์ นาคสุริยะ
7. นายนรินทร์ คาตา
8. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์
9. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์
10. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ
11. นายสิรภพ หนูไทร
12. นางสาวน้าฝน เพ็ชรคา
13. นายสุธี สอนประสิทธิ์
14. นายพิชิตชัย เกลอดู
15. นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย
16. นางภูษณิศ ไชยมณี
17. นางสาวสายฝน ฉันทะ
18. นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์
19. นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ
20. นางสาวอรุณวรรณ สุภาวรรณ
21. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว
22. นายศุภชัย กัลปสันติ
23. นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่
24. นางสาวนันทวรรณ กันคา
25. นางอุไร สมภารจันทร์
26. นางสาวนฤมล มั่นวงค์วิโรจน์
27. นายทายาท ถีระแก้ว
28. นายวิพากษ์ จารุพันธ์
29. นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล
30. นายฉัตรชัย จอมเดช
31. นายภพลทอง ท้าวยศ
32. นายสนั่น เผือกพันธุ์
33. นางสาวนันทวดี วงศ์มาดิษฐ์
34. นางสาวพิมพิมล บุญยานา
35. นายวีรศักดิ์ เสียงหวาน

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์เขต 5
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
/36. ผศ.ดร.เกษมศักดิ.์ ..

-๓36. ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
37. นายวทัญญู แสนโภชน์
38. นางสาวภัสชา ปินตาโมงค์
39. นางสาวปริณฑิกา เสนาค้าไม้
40. นางสาวทัศนาภรณ์ กองศรี
41. นางสาวสุชัญญา เวลา
42. นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ
43. นายวิษณุลักษณ์ คายอง
44. รศ.ดร. สัญญา สะสอง
45. นายวิเชียร สุวรรณามังกร
46. นายรวิศุทธ์ กาญจนระพีพงษ์
47. นางประภาภรณ์ อนุกูล
48. นายธัชกร จันทรังศรี
49. นายจรัล แก้วเปูา
50. นายพงษ์ศักดิ์ วิริยา
51. นายกิตติพันธ์ หรรษาวัฒนา
52. นางอุทัยวรรณ มันสุวรรณ
53. นายธนาวุฒิ บัวละวงศ์
54. นายประสงค์ แก้วบุญปัน
55. นายอัครชัย อาสุ
56. นายประหยัด จักรแก้ว
57. นายธีระศักดิ์ คาห้าง
58. นางสาวชูศรี พูลศิริ
59. นางสาวพัชญาณี บุญศรี
60. นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม
61. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์
62. นายชินวัฒน์ โปยจันทร์ตา
63. นายธณัท ปภพธนานนท์
64. ว่าที่ร้อยตรีอภิวัฒน์ ธนารัตน์
65. นางสาวศิริวรรณ เขื่อนคา
66. นางสาวอัจฉรา คามูล
67. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์
68. นางสาวสุวลี ทองทัพ
69. นายจิรวัฒน์ ดีวะรัตน์
70. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์
71. นางสาวพลอยไพลิน ค้าชัยภูมิ
72. นางสาวปรารถนา เขตบรรพต
73. นางสาวกนกจันทร์ ชวานนท์
74. นายภานุวัฒน์ คานินทะ
75. นางสาวทัศน์ลักษณ์ บุญลิขิต

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง
สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลาปาง)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาพูน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาพูน
สานักงานเกษตรจังหวัดลาพูน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาพูน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
/เริ่มประชุม...

-๔เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง

นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
ประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมเรื่องเร่งด่วนสาคัญ ครั้งที่
5/2562 มีระเบียบวาระการประชุมสาคัญ ดังนี้
1) รายงานผลการติ ด ตามความก้ าวหน้ า การด าเนิ น งานตามโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ระหว่างวันที่
๗ - ๘ พฤศจิ ก ายน 256๒ ณ อ าเภอแม่ ส ะเรี ย ง และอ าเภอสบเมย จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน
2) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
3) การขอขึ้ นทะเบี ย นที่ ร าชพั ส ดุ และการส่ งคื น ที่ ราชพัส ดุ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

กลุ่ มงานบริห ารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดทา
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
นิติกรชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/๒๕62 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
รายงานการประชุ ม จ านวน 13 หน้ า โดยมี ห นั ง สื อ แจ้ งไปยั ง คณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวั ดภาคเหนือตอนบน 1
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorthn1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

เพื่อทราบ

3.1 รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ระหว่าง
วั น ที่ ๗ - ๘ พฤศจิ ก ายน 256๒ ณ อ าเภอแม่ ส ะเรี ย ง และอ าเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
นิติกรชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน เฉพาะโครงการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
และโครงการที่ยังคงค้างการตรวจติดตาม จานวน 3 โครงการ ดังนี้
/1. ติดตาม...

-๕1. ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ในระบบธุ รกิจเกษตร กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ สื บสานแนวทางพระราชดาริ
สู่เกษตรอินทรีย์ งบประมาณ จานวน 175,070 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
เจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดาเนินงาน
ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว
๒. ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการยกระดับการแข่งขันใน
ระบบธุร กิจ เกษตร กิจ กรรมส่ ง เสริม การเลี้ ย งเพื่อ ยกระดับ มาตรฐานการผลิ ต
และเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แปรรู ป จากหมู ด าเชี ย งใหม่ เพื่ อ ผลิ ต เนื้ อ หมู
คุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร งบประมาณ จานวน 270,9๐๐ บาท (สองแสน
เจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดาเนินงาน
ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว
3. ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของโครงการพัฒ นาและ
ปรั บ ปรุ งเส้ นทาง เพื่อส่ งเสริม การค้าชายแดน กิจกรรมก่อสร้ างถนนคอนกรี ต
เสริมเหล็กสาย มส.3004 แยกทางหลวง หมายเลข 105 สาย มส. 3004 บ้านแม่สามแลบ ตาบลสบเมย อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ
จานวน 34,241,500 บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน มีการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณจานวน 29,105,275 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสน
ห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
นายชาญชัย ดารารัตติกาล
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มส.3004 แยกทางหลวง หมายเลข
105 สาย มส. 3004 - บ้านแม่สามแลบ ตาบลสบเมย อาเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน งบประมาณ จานวน 34,241,500 บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสน
สี่ห มื่น หนึ่งพันห้ าร้อยบาทถ้ว น) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน สั ญญา
จะสิ้นสุดวันที่ 7 กันยายน 2563 และมีผลการดาเนินงาน 20%

โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรมส่งเสริม
นายกฤษณะ พินิจ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ การเลี้ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ แปรรูป
จากหมูดาเชียงใหม่ เพื่อผลิตเนื้อหมูคุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร งบประมาณ
จานวน 270,9๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการคัดเลื อกกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม บางส่ว นมีการ
ประกอบอาชีพด้านนี้อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้ามาในระบบตามที่ปศุสัตว์ ฯ กาหนด
ซึง่ คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตาม
และประเมินผล ฯ ได้เร่งรัดการดาเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากถ้าเข้า
ฤดูฝนแล้วจะเป็นอุปสรรคในการดาเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.2 งบประมาณ...

-๖3.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
นิติกรชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ จานวน
696,120,680 บาท (หกร้อยเก้าสิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยแปดสิบ
บาทถ้ วน) (รวมค่ าใช้ จ่ ายในการบริ หารงานกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ จ านวน
5,000,000 บาท) (ห้าล้านบาทถ้วน)) การประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พั ฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อวั นที่ 6 มี นาคม 2562 ได้ เห็ นชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
และเห็นควรสนับสนุนงบประมาณในกรอบวงเงิน จานวน 446,172,380 บาท
(สี่ร้อยสี่สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เห็นควร
สนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน จานวน 205,490,100 บาท (สองร้อยห้าล้าน
สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ จานวน 44,458,200 บาท
(สี่ สิ บสี่ ล้ านสี่ แสนห้ าหมื่นแปดพัน สองร้อยบาทถ้วน) ต่อมาส านักงบประมาณได้
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กาหนด
งบประมาณ จานวน 205,398,700 บาท (สองร้อยห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้ แทนราษฎร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมาธิการ ฯ มีข้อซักถามและข้อสังเกต
ในส่ ว นของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้ (เอกสารประกอบแนบท้า ย
รายงานการประชุม)
(1) มีงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมจ้างเหมาบริการจานวนมาก
(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) ให้พิจารณาดาเนินโครงการสอดคล้องกับระยะเวลาในการใช้จ่าย
งบประมาณ หากกิจกรรมใดไม่ทันในห้วงระยะเวลาที่ได้รับงบประมาณหรือเบิกจ่าย
ไม่ทัน ให้พิจารณาปรับลด เพื่อลดการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
(2) ควรพิ จารณาสั ดส่ วนงบประมาณการส่ งเสริ มพื ชเศรษฐกิ จให้
เหมาะสม ระหว่างลาไยกับสตรอว์เบอร์รี่
(3) โครงการที่เป็นการจ้างเหมามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการควรพิจารณา
ให้ส่วนราชการเป็นผู้ดาเนินการในภารกิจที่สามารถดาเนินการเองได้
(4) การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุา งบประมาณไม่มีความสอดคล้อง
กับระดับความรุนแรงของปัญหา และควรพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุไฟปุา
/ซึ่งกลุ่มจังหวัด...

-๗ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ชี้แจงข้อซักถามและข้อสังเกต
ของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ โดยคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ได้เห็นชอบโครงการ/งบประมาณ
ปี 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และปรับลดงบประมาณ จานวน
8,004,000 บาท (แปดล้านสี่พันบาทถ้วน)
1) ข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
นายกฤษณะ พินิจ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา ทางฝุายเลขานุการ ฯ
ได้นาขอสังเกตดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2) หลังจากการประชุมในวันนี้ ทางฝุายเลขานุการ ฯ จะขอแจ้งผล
การพิจารณาและแผนการดาเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
3) หากหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความจาเป็น
ที่จะขอปรับแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้แจ้งการขอปรับแผน ฯ
ไปยั งกลุ่มงานบริห ารยุทธศาสตร์กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายในวันที่
15 มกราคม 2562 เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุม ก.บ.ก. ครั้งต่อไป
นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
ประธานการประชุม

การขอปรับแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีความจาเป็น
เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่จะสามารถดาเนินการได้ สามารถจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

เพื่อทราบ

4.1 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ได้ อนุ มั ติ โครงการตามแผนปฏิ บั ติ
นายกฤษณะ พินิจ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบ
ธุรกิ จเกษตร กิจกรรมสร้างเสริ มพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ ปลอดภัยหรืออินทรี ย์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว งบประมาณ จานวน 118,800,000 บาท
(หนึ่งร้อยสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยมีสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เป็นหน่วยดาเนินการ ซึ่งจากการดาเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว ได้ดาเนินการ
ก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์การผลิต สตรอว์เบอร์รี่ ปลอดภัย
ตลอดปีในโรงเรือน จานวน 40 โรงเรือน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.1 คณะเกษตรศาสตร์ โรงเรือนผลิตไหลสตรอว์เบอร์รี่ปลอดโรค
ที่มีระบบกระตุ้นการออกดอกไหล จานวน 2 โรงเรือน
1.2 ศูนย์วิจัยสาธิตการฝึกอบรมเกษตรแม่เหี ยะ โรงเรือนผลิ ต
สตรอว์เบอร์รี่ จานวน 10 โรงเรือน
/2. สหกรณ์...

-๘2. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สั นกาแพงจากัด (แม่ออน)
โรงเรือนผลิตสตรอว์เบอร์รี่ จานวน 4 โรงเรือน
3. ส านั ก ฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ โรงเรื อ นผลิ ต สตรอว์ เ บอร์ รี่
จานวน 5 โรงเรือน
4. โครงการหลวงดอยคา ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง โรงเรือนผลิ ต
สตรอว์เบอร์รี่ จานวน 14 โรงเรือน
5. เทศบาลตาบลทุ่งหัวช้าง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน โรงเรือน
ผลิตสตรอว์เบอร์รี่ จานวน 5 โรงเรือน
ข้อระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ
1. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา
ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่ งเป็ นที่ ราชพั สดุ ไม่ ว่ า จะปลู ก สร้ า งในที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ ห รื อ ในที่ ดิ น อื่ น
ให้แจ้งกรมธนารักษ์หรือสานักงานธนารักษ์พื้นที่ ที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียน
ที่ ร าชพั ส ดุ นั้ น ตามแบบที่ กรมธนารั ก ษ์ ก าหนด ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ปลูกสร้างเสร็จ เพื่อดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ข้อ 34 ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนที่ราชพัสดุ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
(2) มิได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามที่ได้รับอนุญาต
(3) ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาต
(4) ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต
(5) เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาตก่อน
(7) เมื่อกรมธนารักษ์ได้แจ้งส่งคืนตามเหตุผลจากการตรวจสอบ
สภาพที่ราชพัสดุตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง หรือจากการพิจารณารายงานตามข้อ 18
วรรคสาม ของผู้ใช้ที่ราชพัสดุแล้วเห็นว่ามีที่ว่าง หรือมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม
หรือไม่คุ้มค่ากับสภาพทาเลหรือภารกิจ และที่ดินนั้นสามารถนามาใช้ประโยชน์
ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากว่า
2. หนังสื อกรมธนารักษ์ ด่ วนที่สุ ด ที่ กค 0304/5584 ลงวั นที่ 23
เมษายน 2555 เรื่อง ขอหารือการโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดทรัพย์สินของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้จัดหามาโดยเงินงบประมาณ
และใช้เพื่อประโยชน์ราชการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนี้จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์อันเป็น
สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304
(3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเป็นที่ราชพัสดุซึ่งกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่จัดหามาเท่านั้น การที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ไปให้ส่วนราชการอื่น หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีก ฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการการบริหารส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ จึงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และการโอน จะกระทา
ได้ในลักษณะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
/(1) กรณี...

-๙(1) กรณี จั งหวั ดหรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด จะโอนที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ที่เป็นที่ราชพัสดุให้แก่หน่วยงานอื่น ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเลิกใช้ประโยชน์
ที่ราชพัสดุซึ่งจะต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ตามข้อ 34 (1) ของกฎกระทรวงว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บ ารุ งรั กษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ ยวกับที่
ราชพั สดุ พ.ศ. 2545 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยในการส่ ง คื น ให้ แ สดงเหตุ ผ ล
ว่าประสงค์จะส่งคืนเพื่อให้หน่วยงานใดเป็นผู้ใช้ประโยชน์
(2) ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะรับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องถือปฏิบัติตามข้อ 14
ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยยื่นความประสงค์
ขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจาเป็น
ในการขอใช้ที่ราชพัส ดุนั้น เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ ว
ให้ทาความตกลงกับกรมธนารักษ์ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว จึงจะ
เข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้
3. ค าสั่ งกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ที่ 4/2562 ลงวั นที่ 16
สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแจ้งสานักงานธนารักษ์
พื้นที่ดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โดยการดาเนินการ
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและการส่งคืนที่ราชพัสดุ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
4. คาสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3792/2562 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562
เรื่อง มอบอานาจในการแจ้งสานักงานธนารักษ์พื้นที่ ดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โดยมอบอานาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง และนายอาเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ในการแจ้งสานักงานธนารักษ์พื้นที่ ดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โดยให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
เพื่อ ให้ เป็น ไปตามระเบีย บและแนวทางปฏิ บัติ ที่เกี่ ยวข้อง จึ งขอ
ความเห็นชอบให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัส ดุ
และการส่ ง คื น ที่ ร าชพั ส ดุ โรงเรื อ นผลิ ต ไหลสตรอว์ เ บอรี่ ป ลอดโรคที่ มี ร ะบบ
กระตุ้ น การออกดอกไหล จ านวน 2 โรงเรือ น และโรงเรื อนผลิ ต สตรอว์ เบอรี่
จานวน 38 โรงเรือน ต่อ ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ และให้ ห น่ว ยงานดังต่อไปนี้
เป็นผู้ใช้ประโยชน์
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.1 คณะเกษตรศาสตร์ โรงเรื อ นผลิ ต ไหลสตรอว์ เ บอร์ รี่
ปลอดโรคที่มีระบบกระตุ้นการออกดอกไหล จานวน 2 โรงเรือน
1.2 ศูนย์วิจัยสาธิตการฝึ กอบรมเกษตรแม่เหียะ โรงเรือน
ผลิตสตรอว์เบอร์รี่ จานวน 10 โรงเรือน
2. สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกาแพงจากัด (แม่ออน)
โรงเรือนผลิตสตรอว์เบอร์รี่ จานวน 4 โรงเรือน
/3. สานักฟาร์ม...

-๑๐3. ส านั กฟาร์ ม มหาวิ ทยาลั ยแม่โจ้ โรงเรื อนผลิ ต สตรอว์ เบอร์ รี่
จานวน 5 โรงเรือน
4. โครงการหลวงดอยคา ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง โรงเรือนผลิต
สตรอว์เบอร์รี่ จานวน 14 โรงเรือน
5. เทศบาลต าบลทุ่ ง หั ว ช้ า ง อ าเภอทุ่ ง หั ว ช้ า ง จั ง หวั ด ล าพู น
โรงเรือนผลิตสตรอว์เบอร์รี่ จานวน 5 โรงเรือน
มติที่ประชุม

เห็นชอบมอบหมายให้ สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในการนาส่งขึ้นทะเบียน
ส่งคืนที่ราชพัสดุ ต่อสานักงานสานักงานธนารักษ์พื้นที่ เชียงใหม่ และลาพูน และ
เห็นชอบให้ หน่วยงานดังไปนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน
สหกรณ์สันกาแพงจากัด (แม่ออน) สานักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการหลวงดอยคา
ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง และเทศบาลตาบลทุ่งหัวช้าง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
ไปดาเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุต่อสานักงานพื้นที่ธนารักษ์พื้นที่ต่อไป
4.2 ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.2.1 ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 –
2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
นิติกรชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ในคราวการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) ครั้ ง ที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2562 โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ (1) นโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)
(2) หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบั ติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (3) แนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (4) หลักเกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย และ (5) กรอบระยะเวลา
การจัดทาแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาการจัดทาแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 กาหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ให้ ก.บ.ภ. ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่
25 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติ
/ดิเอ็มเพรส...

-๑๑ดิ เอ็ มเพรส โรงแรมดิ เอ็ มเพรส เชี ยงใหม่ อ าเภอเมื องเชี ยงใหม่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่
และได้จั ดประชุมเชิ งปฏิ บัติการรับฟังความคิดเห็ นแผนพัฒนากลุ่ มจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว
ทั้ ง นี้ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการวิเคราะห์จัดทากรอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ 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
ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 70,000 ล้านบาท/ปี
สร้างคุณค่าและความโดดเด่นให้แก่สินค้า และ 2. อัตราการขยายตัวรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
บริการด้านการท่องเที่ย วหั ตกรรมสร้ างสรรค์ 3. ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 79,000 ล้านบาท
และเกษตรมูลค่าเพิ่ม
4. อัตราขายตัวภาคเกษตรเพิ่มเป็น ร้อยละ 9
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
1. อัตราขยายตัวของ GPP เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 3.2
ยกระดับ การค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ 2. อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมร้อยละ 9
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
3. มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 108,000 บาท
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
1. สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาไม้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. จานวนวันที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงปัญหาหมอกควัน
แบบองค์รวมเพื่อสร้างความยั่งยืน

รศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
การค้า การลงทุนสู่สากล บนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีประเด็นในการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของขนาดเศรษฐกิจภาคบริการ
สร้างคุณค่าและความโดดเด่น ด้านอุตสาหกรรม 2. มูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (ล้านบาท)
การท่องเที่ยวและบริการ
3. สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
1. การเติบโตของขนาดเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุน (ล้านบาท)
ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน 2. อัตราการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน
และการค้าชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้งในและต่างประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
1. การเติบโตของขนาดเศรษฐกิจภาคการเกษตร (ล้านบาท)
พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 2. อัตราการขยายตัวภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการเข้าสู่มาตรฐานของแปลงผลิตสินค้าเกษตร
/ประเด็น...

-๑๒ประเด็นการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
1. จานวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์ มาตรฐานกาหนดลดลง
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ปริมาณขยะที่นาไปกาจัดปลายทางลดลง
อย่ า งบู ร ณาการและมี ส่ ว นร่ ว ม ตอบสนองต่ อ 3. จานวนพื้นที่ปุาเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนพื้นที่ปุาของจังหวัด
การพัฒนาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
1.3 ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย ว
การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้าโขง มีประเด็นในการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของขนาดเศรษฐกิจภาคบริการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (คานวณจากข้อมูลค่าปี 2558
= 90,503.19)
3. สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของอัตราขยายตัวรายได้การท่องเที่ยว
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
1. ขนาดเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุน (ล้านบาท)
เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 2. อัตราการขยายตัวด้านการค้าลงทุน (ร้อยละ)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
1. ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป 2. อัตราการขยายตัวภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นแนวทางการพัฒนา
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงโซ่มูลค่าเพิ่มการ ท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
1. จานวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์ มาตรฐานกาหนดลดลง
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ปริมาณขยะที่นาไปกาจัดปลายทางลดลง
3. จานวนพื้นที่ปุาเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนพื้นที่ปุาของจังหวัด
1.4 ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย ว
การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับห่วงโซ่อุปทานของโลก มีประเด็นในการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและบริ การที่เน้ น (ล้านบาท)
ความโดดเด่ น และเชื่ อ มโยงห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า เพิ่ ม 2. จานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
(คน)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2
1. พื้นที่การพัฒนาแบบ Smart City (แห่ง)
เพิ่ ม ศั ก ยภาพการค้ า การลงทุ น การค้ า ชายแดน 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด
และการค้า ต่างประเทศ
ภาคเหนือตอนบน 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 3
1.ร้ อ ยละของมู ล ค่ า เพิ่ ม เฉลี่ ย ที่ สู ง ขึ้ น ของสิ น ค้ า เกษตรที่ ส าคั ญ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ที่มุ่ งเน้ น การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต และสร้ า ง
มูลค่าเพิ่ม
/ประเด็น...

-๑๓ประเด็นการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 4
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท
พัฒนาการบริการด้านสุขภาวะ (Wellness) แบบองค์รวม Wellness ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2. จานวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างทั่วถึง (Inclusive and Creative Cultural Valley)
มีประเด็นในการพัฒนา 4 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
ตัวชี้วัดรวม
1. การพั ฒนาเศรษฐกิ จท่องเที่ยวและการค้ าในพื้ นที่ 1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมกลุ่ ม จั ง หวั ด (Gross Provincial
(Inbound Economy)
Cluster Product: GPCP) ภาพรวมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
2. การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้า 2. ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (GINI Coefficient) ลดลง
3. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
และบริการนอกพื้นที่ (Outbound Economy)
3. การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ (Agricultural เพิ่มขึ้น (บาท/ปี)
Creative Economy)
4. การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ลดฝุุ น ควั น
(Low PM Economy)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว
และการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy)
ตัวชี้วัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เพิ่มขึ้นเป็น (ล้านบาท/ปี)
2. ค่ าใช้ จ่ ายโดยเฉลี่ ยของนั กท่ องเที่ ยวที่ เข้ ามาเที่ ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเป็น (บาท/คน/วัน)
3. กาไรสุ ทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่ อ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่ต่ากว่า (ร้อยละ)
4. อั ตราเพิ่ มของรายได้ จากการจ าหน่ ายสิ นค้ า OTOP
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา
พัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน) โดยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
การแพทย์แผนไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่น
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมถึงเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เพื่อรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสู ง
ด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ (Outbound Economy)
/ตัวชี้วัด...

-๑๔ตัวชี้วัด
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเป็น (ร้อยละ)
2. มูลค่าการส่ งออกรวมกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เพิ่มขึ้นเป็น (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารมูลค่าสูง
(NTFV) อุตสาหกรรมสุขภาพความงาม สมุนไพร และหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาผสานเทคโนโลยีนวัตกรรม
(High Touch High Value) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้านและ AEC บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
ประเด็น การพัฒนาที่ 3 การพั ฒ นาเศรษฐกิจเกษตร
สร้างสรรค์ (Agricultural Creative Economy)
ตัวชี้วัด
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นจากเดิม (ร้อยละ)
2. ร้อยละมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นจากเดิม (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา
เพื่อส่งเสริมการเกษตรต้นทาง และเกษตรแปรรูปในพื้นที่
(NTFV) ของผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญและโดดเด่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 โดยการพัฒนาวัตถุดิบการเกษตรแบบหมุนเวียน รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานของสินค้าเกษตร สร้างโอกาสในการจาหน่าย
เพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดฝุุนควัน (Low PM Economy)
ตัวชี้วัด
1. จานวนวันที่มีค่าฝุุนละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
(PM2.5) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น (วัน)
2. พื้ น ที่ เ ผาไหม้ ใ นกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
ลดลง (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเกษตรและอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับการบริหารจัดการวัสดุทางการเกษตร ด้วยการนา
ความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี นวั ต กรรมช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการลดฝุุ น ควั น
(PM 2.5) พร้อมทั้งสร้างมาตรการปลอดการเผาทั้งรูปแบบของการส่งเสริมอาชีพ
และการบู ร ณาการอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
และอากาศบริสุทธ์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน
/ประเด็น...

-๑๕นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว
และการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy) ในเรื่องของตัวชี้วัดที่ 1 รายได้จากการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ควรจะเป็นรายได้รวมจากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เพิ่มขึ้น
และตัวชี้วัดที่ 3 อัตราเพิ่มของรายได้จากการจาหน่ายสินค้าหัตถกรรม ควรอยู่ใน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง ด้วยการส่งออกสินค้าและ
บริการนอกพื้นที่ (Outbound Economy)

ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวชี้วัดรวมตามข้อที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่ มจังหวัด
(Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ภาพรวมเพิ่ ม ขึ้ น ได้ ค รอบคลุ ม
ประเด็นการพั ฒนาทั้ ง 4 ประเด็น ในเรื่องรายได้ รวมของกลุ่ มจังหวั ดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 และในส่วนของประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและ
การค้าในพื้นที่ (Inbound Economy) จะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่

นางปริษา ปานพรหม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว
และการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy) ตัวชี้วัดที่ 2 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยของ
นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีแนวทางและวิธีการดาเนินการ
ในการพัฒนาอย่างไร

นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
ประธานการประชุม

ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 และตัวชี้วัดที่ 2
ใช้แนวทางและวิธีการดาเนินการเดียวกัน คือวัดจากค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวต่อวัน
และดูจากผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP)
ภาพรวมเพิ่มขึ้น

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดฝุุนควัน (Low PM Economy) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 อยู่ตลอด ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ จึงควรเพิ่มตัวชี้วัด
ว่ามีจานวนคนที่ได้รับผลกระทบเข้าโรงพยาบาลเท่าไหร่ และมีจานวนลดลงเท่าไหร่

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด ได้มีการจัดเก็บ
นายเจริญฐานรักษ์ รีเรียบ (แทน)
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูล จ านวนผู้ ปุ วยที่ ได้รั บผลกระทบจากปั ญหาหมอกควัน และไฟปุ า ไว้อยู่ แล้ ว
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สามารถขอข้อมูลมาใช้ได้
นายภาคภูมิ ธาวงค์ (แทน)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการแก้ไขปัญหาด้า นสุ ข ภาพจากการได้รั บผลกระทบจากปั ญหาหมอกควั น
ฝุุ น ละออง (PM2.5) และไฟปุ า ในภาคเหนื อ เพื่ อให้ ประชาชนได้ รั บบริ การ
อย่างทั่วถึง
/1) จากตัวชี้วัด...

-๑๖นายชาญชัย ดารารัตติกาล
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1) จากตั วชี้ วั ดรวม สามารถใช้ เป็ นตั วชี้ วั ดในประเด็ น
การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดฝุุนควัน (Low PM Economy)
ได้หรือไม่
2) ตั วชี้ วั ดในประเด็ นการพั ฒนาที่ 4 เน้ นการส่ งเสริ ม
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับการบริหาร
จั ด การวั ส ดุ ทางการเกษตร แต่ แผนงานโครงการเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกั บการอนุ รั กษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม การปลู กปุ า และการลดหมอกควั นไฟปุ า
เกรงว่าจะไม่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาดังกล่าว

ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอหารือกับทีมงาน และฝุายเลขานุการ ฯ ตามข้อสังเกต
ดังกล่าว ว่าจะสามารถเพิ่มตัวชี้วัด หรือแนวทางให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการได้

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบทบทวนแผนพั ฒนากลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ฝุายเลขานุการ ฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว ว่าจะสามารถเพิ่มตัวชี้วัด
หรือแนวทางให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการได้
4.2.2 ร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ
ตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
นิติกรชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2565)
ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม
นานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯ ตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อ
จัดทาโครงการภายใต้แต่ละประเด็นการพัฒนา ต่อมาคณะทางานพิจารณาและ
กลั่ น กรองโครงการภายใต้ แ ผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ประชุม
เพื่อพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่
16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรอบการจัดสรรงบประมาณ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

/ส่วนที่ ๑...

-๑๗ส่วนที่ ๑ งบประมาณเพื่อขับเคลือ่ นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพื้นที่ หรือ
แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
หน่วย : บาท
งบบริหารจัดการ
งบพัฒนาส่วนที่ ๑
รวม
ของกลุ่มจังหวัด
๒๐๑,๖๒๔,๒๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๖,๖๒๔,๐๐๐
หลักเกณฑ์ ฯ กาหนดให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้ไม่น้อยกว่า
๑.๕ เท่า แต่ไม่เกิน ๒ เท่า ของกรอบการจั ดสรรงบประมาณ
หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว จะพิจารณาตามลาดับความสาคัญ
ของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒ เท่า เท่านั้น
๒ เท่าของกรอบการจัดสรร ๔๑๓,๒๔๘,๐๐๐ บาท
(วงเงินงบประมาณรวม ๔,๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ส่วนที่ ๒ งบประมาณเพื่อขับเคลือ่ นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบาย
สาคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด

ไม่มีการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณรายกลุ่มจังหวัด
แต่จะพิจารณาเป็นรายโครงการ

(วงเงินงบประมาณรวม ๔,๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ทั้งนี้ กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะพิจารณาโครงการ
ภายใต้ประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น ตามลาดับ ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
และการค้าในพื้นที่
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วย
การส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้ อ ม
เพื่อลดฝุุนควัน
ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่เ ป็นการเพิ่มศักยภาพที่เ ป็น ความต้องการรายพื้น ที่ หรื อแก้ไ ขปัญหาที่เ ป็น
ประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรวม จานวน 496,814,300 บาท (สี่ร้อย
เก้าสิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้า
นายกฤษณะ พินิจ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ในพื้นที่ งบประมาณรวม จานวน 90,699,700 บาท (เก้าสิบล้านหกแสนเก้าหมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
1. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา งบประมาณ
จานวน 76,985,300 บาท (เจ็ด สิบหกล้ านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อย
บาทถ้วน)
2. โครงการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินสาหรับการท่องเที่ยว
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 งบประมาณ จ านวน 13,714,400 บาท
(สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่า
สูงด้วยการส่งออก และบริการนอกพื้นที่ งบประมาณรวม จานวน 139,950,000 บาท
(หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
/1. โครงการ...

-๑๘1. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทจากลูกรังเป็น
ถนนลาดยางเพื่อพัฒนาชายแดน (ห้วยต้นนุ่น) งบประมาณ จานวน 50,000,000 บาท
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
2. โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต งบประมาณ จานวน 23,000,000 บาท (ยี่สิบสามล้าน
บาทถ้วน)
3. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนาเพิ่มมูลค่า
ด้วยนวัตกรรม งบประมาณ จานวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
4. โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาศั กยภาพสิ นค้ าและบริ การ
กลุ่ มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 สู่ สากล งบประมาณ จานวน 16,950,000 บาท
(สิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. โครงการ Lanna Expo 2021 งบประมาณ จ านวน
35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตร
สร้างสรรค์ งบประมาณรวม จานวน 51,808,600 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสน
แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
1. โครงการสร้ า งเสริ ม พั ฒ นาสวนสตรอว์ เ บอร์ รี่ ป ลอดภั ย
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว งบประมาณ จานวน 31,177,000 บาท
(สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
2. โครงการสร้า งเสริม นวัตกรรมการผลิ ตนมโคคุณ ภาพสู ง
ล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด งบประมาณ จานวน 9,912,300 บาท (เก้าล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
3. โครงการพั ฒ นามาตรฐานการผลิ ต และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ก่ ป ระดู่ ห างด าเพื่ อ การแข่ ง ขั น ด้ า นการตลาด งบประมาณ จ านวน
3,064,000 บาท (สามล้านหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. โครงการยกระดับ มาตรฐานการผลิ ต การแปรรู ปน้ าผึ้ ง
คุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ จานวน 1,145,180 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น
ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
5. โครงการส่ ง เสริ มศั กยภาพด้า นการตลาดในระบบธุ รกิ จ
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ จานวน 6,510,120 บาท
(หกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 4 : ประเด็ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน งบประมาณรวม จานวน 214,356,000 บาท (สองร้อย
สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังนี้
1. โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาฝุุ น ควั น และไฟปุ า กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ จานวน 118,933,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
2. โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า งบประมาณ จานวน 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 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
***************************************

-๒-

-๓-

หน ้าที่ 1

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จาแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุม่ จังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1
ผลผลิต:โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม
การท่องเที่ยวของกลุม่ จังหวัด
<รวมกิจกรรม> : 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิ ด
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา จังหวัดเชียงใหม่
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา จังหวัดลาปาง
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา จังหวัดลาพูน
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมืองรถม้า รถมาคาร์นิวลั
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วผ้าทอของดีเมืองหริภญ
ุ ชัย หัตถศิลป์ บนผืนผ้า งาม
ลา้ ค่าผ้าทอยกดอกลาพูน
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมืองสามหมอก มหัศจรรย์ท่องเทีย่ วหลากหลาย
สไตล์ดอยสเตอร์
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วดนตรีลา้ นนาสู่สากล (Lanna International
Music Festival)
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าในพื้นทีภ่ าคเหนือตอนบน 1
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมธุรกิจอาหาร ล้านนาฮาลาลในพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาคู่มอื มาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาการท่องเทีย่ วในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
เหนือตอนบน 1
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมและจัดทาหลักสูตร
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณ
197,394,700
197,394,700
68,270,500
28,270,500
16,280,000
16,280,000
13,928,200
160,000
70,000
80,000
450,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,548,200
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
600,000
20,000
21,400
1,400,000
173,000
757,400
11,990,500
11,990,500

หน ้าที่ 2

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างจัดทาสือ่ และประชาสัมพันธ์
ระดับที่ 2: ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิ ด
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สเน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี
สุขขีลา้ นนา
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเทีย่ วล้านนาและ
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ Lanna Festival Thailand
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาผลิตสือ่ และเผยแพร่สอ่ื จัดทาป้ ายรถแห่ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาจุดถ่ายรูปเอกลักษณ์
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานคาราวานสุดยอดผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมล้านนา Lanna Creative
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงวัฒนธรรม
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาล่ามแปลภาษา
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาออกแบบ ประชาสัมพันธ์ แบรนด์สนิ ค้ากลุม่ หัตถกรรม
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ฟ้ ื นฟู อนุรกั ษ์ทรัพยากรท่องเทีย่ วรวมถึงวิถชี ีวติ ดัง้ เดิมของชุมชน
ในพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
<รวมกิจกรรม> : 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการ
การท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ วดอยหลวงเชียงดาว - บ้านเมืองคอง อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรชนิด PARA AC ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 13.270 กิโลเมตร
ระหว่าง กม. 28+530 ถึง กม.41+800
ผลผลิต:โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ
<รวมกิจกรรม> : 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial Ceramic & Craft)
1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมส่งเสริมความเป็ นผู ้ประกอบการ ODM & OBM

งบประมาณ
11,505,000
1,012,000
181,000
421,000
248,000
1,000,000
650,000
305,000
200,000
500,000
290,000
1,000,000
1,000,000
328,000
180,000
2,000,000
600,000
50,000
40,000
500,000
1,000,000
82,000
30,000
373,500
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000

65,810,400
10,353,800
1,853,800

หน ้าที่ 3

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Creative Showcase &
Exhibition)
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน 1
(Northern Creative Industrial Ceramic & Craft Fairs )
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดงานนาผู ้ประกอบการเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจในงานแสดงและจาหน่ าย
สินค้า STYLE
3 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพัฒนา OTOP มุง่ สู่สากล และการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าหัตถอุตสาหกรรม
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมากิจกรรมการพัฒนา OTOP มุง่ สู่สากล และการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าหัตถ
อุตสาหกรรม
<รวมกิจกรรม> : 2 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ ายสินค้า Lanna Expo 2020
1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาการประชาสัมพันธ์งานภาพรวม งานตกแต่งสถานทีพ่ ธิ ีเปิ ดงาน การเชิญ Buyer
เข้าร่วมเจรจาธุรกิจการค้า กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมบนเวทีกลาง และกิจกรรม Lanna Handicraft
Festival
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาส่งเสริมช่องทางการตลาดภายในประเทศ
3 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสุดยอดงานแสดงอัตลักษณและวัฒนธรรมนานาชาติ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสุดยอดงานแสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมนานาชาติ

งบประมาณ
1,853,800
1,500,000
1,500,000
7,000
147,000
37,800
162,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
4,500,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
18,816,700
14,816,700
14,816,700
14,801,700
76,000
14,725,700

15,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

หน ้าที่ 4

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
<รวมกิจกรรม> : 3 โครงการพลิกโฉมกลุม่ จังหวัดภาคเหนื อเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Next Lanna
Projects to Industry 4.0)
1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมพลิกโฉมเพิม่ มูลค่าอุตสาหกรรมข้าวเมืองเหนือด้วยนวัตกรรม
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผูป้ ระกอบการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน
ช่องทางสือ่ สารต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนา และเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านการออกแบบบรรจุภณั ฑ์
ร่วมกับการใช้กระบวนการ RF และเครื่องหมายรับรองกระบวนการ UTD RF
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ และร้อยเรียงเรื่องราวเพือ่ เพิม่ คุณค่า และ
มูลค่าสินค้า Gift & Lifestyle ของกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ตลาดดิจทิ ลั (Identity and
Storytelling for digital Market) และเผยแพร่เรื่องราวผลิตภัณฑ์ผ่านสือ่ ดิจทิ ลั ไม่นอ้ ยกว่า 25
ผลิตภัณฑ์
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาการเพิม่ ช่องทางจัดจาหน่ายข้าวทีผ่ ่านการสร้างแบรนด์แล้ว ในรูปแบบตลาด
ออฟไลน์ และออนไลน์/ e-commerce (Market Platform) โดยจัดให้มี QR Code Traceability
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาติดตามและประเมินผลกิจกรรมขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมลานนาสร้างสรรค์สู่สากล
(Northern Creative Economy Driven by Lanna Value Creation)
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรฝาง
จากัด 121/1 หมูท่ ่ี 14 ถนน ฝาง-ท่าตอน ตาบลเวียง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
36,639,900
36,639,900
11,922,900
11,922,900
214,400
3,041,500
4,425,000

4,200,000
42,000
24,717,000
2,247,000

ระดับที่ 1: เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตร
พร้าว จากัด 256 หมูท่ ่ี 4 ถนน ปิ งโค้ง-พร้าว ตาบลเวียง อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 เครื่อง

4,494,000

ระดับที่ 1: เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตร
เพือ่ การตลาดลูกค้า ธกส. เชียงใหม่ จากัด 63/3 หมูท่ ่ี 1 ตาบลทุง่ ต้อม อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 เครื่อง
ระดับที่ 1: เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรสัน
ป่ าตอง จากัด 238 หมูท่ ่ี 10 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2
เครื่อง
ระดับที่ 1: เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์นิคมพร้าว
จากัด 18 หมูท่ ่ี 10 ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 เครื่อง
ระดับที่ 1: เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตร
ห้างฉัตร จากัด 47 หมูท่ ่ี 1 ตาบลห้างฉัตร อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง จานวน 1 เครื่อง
ระดับที่ 1: เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัด
ลาพูน จากัด 202 หมูท่ ่ี 18 ถนน สันป่ าฝ้ าย-สันกาแพง ตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน จานวน 1
เครื่อง

2,247,000

4,494,000

2,247,000
2,247,000
2,247,000

หน ้าที่ 5

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ

งบประมาณ

ระดับที่ 1: เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตร
เพือ่ ลูกค้าตลาด ธกส. ลาปาง จากัด 226 หมูท่ ่ี 6 ตาบลนา้ โจ้ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวน 1 เครื่อง

2,247,000

ระดับที่ 1: เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรสบ
ปราบ จากัด 28 หมูท่ ่ี 14 ถนนพหลโยธิน ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง จานวน 1 เครื่อง

2,247,000

ผลผลิต:โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่ม่งุ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
<รวมกิจกรรม> : 1 โครงการการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอเบอร์รีปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการ
ท่องเที่ยว
1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมพัฒนาการผลิตท่อนพันธุส์ ตรอว์เบอร์รีปลอดภัยพร้อมปลูก
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาดาเนินงานผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตท่อนพันธุส์ ตรอว์เบอร์ร่ี
คุณภาพสูง จัดหาและกระจายท่อนพันธุใ์ ห้เกษตรกร
<รวมกิจกรรม> : 2 โครงการการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถวั ่ เหลือง
1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมให้ความรูด้ า้ นการปลูกถัวเหลื
่ องด้วยรูปแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมวิเคราะห์ศกั ยภาพชุมชนกลุม่ ผูป้ ลูกถัว่ เหลืองเพือ่ หาต้นทุนการผลิตทีเ่ หมาะสม
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
3 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองด้วยนวัตกรรมเพือ่ ให้เกิด
ความหลากหลาย
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม

21,977,600
6,325,700
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6,325,700
6,325,700
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1,397,200
213,200
213,200
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6,000
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144,000

หน ้าที่ 6

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
4 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ถวั ่ เหลือง
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
5 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารช่องทางการตลาดและการตลาดออนไลน์
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
6 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมอบรมกลุม่ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองด้าน HALAL
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
<รวมกิจกรรม> : 3 โครงการพัฒนาการผลิตลาไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลาไยเพื่อรองรับตลาด
ทัง้ ในและต่างประเทศ
1 กิจกรรมย่อย : สร้าง/พัฒนาผูใ้ ห้บริการ หรือผู ้จัดการสวนลาไยคุณภาพ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาพาหนะ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุสนามและการฝึ ก
2 กิจกรรมย่อย : พัฒนาการผลิตลาไยให้มคี ุณภาพเพือ่ รองรับตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 1: วัสดุสานักงาน

งบประมาณ
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หน ้าที่ 7

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ

งบประมาณ

ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
3 กิจกรรมย่อย : จัดทาแปลงศึกษา/เรียนรูก้ ารผลิตลาไยคุณภาพ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
ระดับที่ 1: วัสดุการเกษตร
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุสนามและการฝึ ก
4 กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาไยอืน่ ๆ เพือ่ ยกระดับและเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ลาไย
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาฉลากสินค้า
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุอาหาร
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
<รวมกิจกรรม> : 4 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสูก่ ารแข่งขันด้านการตลาด

361,500
144,000
109,000
1,775,500
1,775,500
559,500
380,000
179,500
456,000
361,000
114,000
285,000
820,300
820,300
238,700
28,700
210,000
325,500
93,600
85,000
77,500
9,941,800

1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุแ์ ม่โคนมด้วย
วิธีการย้ายฝากตัวอ่อน เพือ่ เพิม่ ปริมาณแม่โคนมทีม่ คี ุณภาพนา้ นมดี
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ระดับที่ 1: วัสดุการเกษตร
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ระดับที่ 1: วัสดุเวชภัณฑ์
2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพือ่ การผลิตนา้ นมคุณภาพสูงล้านนา
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ระดับที่ 1: วัสดุการเกษตร
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุเวชภัณฑ์

1,208,000
1,208,000
80,000
240,000
147,600
368,000
372,400
1,409,400
1,409,400
60,000
664,000
45,000
25,200
352,400

หน ้าที่ 8

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
3 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน GAP สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ระดับที่ 1: วัสดุการเกษตร
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
4 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและผูป้ ระกอบการเพือ่ ยกระดับการแปรรู ปนมโค
คุณภาพสู งล้านนาสู่การตลาด
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
5 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมโคคุณภาพสูงพรีเมีย่ มด้วยนวัตกรรม และบรรจุ
ภัณฑ์ในระดับ Pre-commercial
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาในการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมโคคุณภาพสูงพรีเมีย่ มด้วย
นวัตกรรมและบรรจุภณั ฑ์ในระดับ Pre-commercial
6 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมสร้างแบรนด์สนิ ค้าพรีเมีย่ มจากนา้ นมโคคุณภาพสูง
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาสร้างแบรนด์สนิ ค้าพรีเมีย่ มจากนา้ นมโคคุณภาพสูง และสร้างโอกาสทาง
การตลาดในระดับชาติและนานาชาติ
ผลผลิต:โครงการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ ูงอายุ
<รวมกิจกรรม> : 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการดูแลผูส้ ูงอายุและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ
ผูส้ ูงอายุในกลุม่ จังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1
1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการการดู แลผูส้ ูงอายุในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนา
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมการยกระดับมาตรฐาน

งบประมาณ
262,800
2,571,700
2,571,700
259,400
1,200,000
92,000
600,000
420,300
252,700
252,700
20,000
137,300
43,400
52,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
5,178,100
5,178,100
5,178,100
5,178,100
3,550,000
50,000
2,000,000
1,500,000

หน ้าที่ 9

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 2: ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ระดับที่ 2: ค่าอาหารกลางวัน
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการ อนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
<รวมกิจกรรม> : 1 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ าภาคเหนื อตอนบน 1
1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมการบริหารจัดการเพือ่ ป้ องกันมลพิษหมอกควันและไฟป่ า กลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
ระดับที่ 1: วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 2: ค่าอาหาร
ระดับที่ 2: ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
ระดับที่ 1: ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
ระดับที่ 1: วัสดุสนามและการฝึ ก
ระดับที่ 1: ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
2 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ าในพื้นทีป่ ่ าต้นนา้ ป่ าสงวนแห่งชาติ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: แนวกันไฟเปี ยก จังหวัดลาปาง จานวน 680 ไร่
3 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมส่งเสริมราษฎรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควันในพื้นทีป่ ่ าต้นนา้ ป่ า
อนุรกั ษ์
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
ระดับที่ 1: ค่าจ้างเหมาบริการ
ระดับที่ 2: ค่าจ้างเหมาราษฎรสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
<รวมกิจกรรม> : 2 โครงการอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู ป้ องกันและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุม้ ค่าและยัง่ ยืนกลุม่ จังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1
1 กิจกรรมย่อย : กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ ฟื้ นฟูพ้นื ทีป่ ่ าต้นนา้ และป่ าชุมชนในเขตป่ า
สงวนแห่งชาติ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
ระดับที่ 1: ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1000 ไร่
ระดับที่ 1: ปลูกหญ้าแฝก จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,290,000 กล้า
ระดับที่ 1: ฝายผสมผสาน จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 600 แห่ง
ระดับที่ 1: ฝายถาวร จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 40 แห่ง

งบประมาณ
711,100
286,300
424,800
879,000
38,000
31,158,100
17,469,600
9,733,400
9,733,400
5,591,000
5,440,000
126,000
25,000
150,000
510,000
360,000
150,000
122,400
500,000
2,860,000
4,736,200
4,736,200
4,736,200
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
13,688,500
13,688,500
13,688,500
5,180,000
2,128,500
3,000,000
3,380,000

หน ้าที่ 10

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
ผลผลิต:การบริหารจัดการ
<รวมกิจกรรม> : 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
1 กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอืน่
ระดับที่ 1: ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณ
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

หน ้าที่ 11

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จาแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุม่ จังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1
ผลผลิต:โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1 กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
5. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
6. ค่าจ้างเหมาพาหนะ
7. ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิ ด
8. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา
9. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา จังหวัดเชียงใหม่
10. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
11. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา จังหวัดลาปาง
12. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเสน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา จังหวัดลาพูน
13. ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมืองรถม้า รถมาคาร์นิวลั
14. ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วผ้าทอของดีเมืองหริภญ
ุ ชัย หัตถศิลป์ บนผืนผ้า งามลา้ ค่าผ้า
15. ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมืองสามหมอก มหัศจรรย์ท่องเทีย่ วหลากหลายสไตล์ดอย
16. ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วดนตรีลา้ นนาสู่สากล (Lanna International Music
17. ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าในพื้นทีภ่ าคเหนือตอนบน 1
18. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมธุรกิจอาหาร ล้านนาฮาลาลในพื้นทีก่ ลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
19. ค่าจ้างเหมาจัดทาคู่มอื มาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาการท่องเทีย่ วในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือเหนือ
20. ค่าจ้างเหมาประชุมเพือ่ เตรียมความพร้อมและจัดทาหลักสูตร
2 กิจกรรมการพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าจ้างจัดทาสือ่ และประชาสัมพันธ์
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
5. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
6. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
7. ค่าจ้างเหมาพาหนะ
8. ค่าจ้างเหมาเช่าสถานที่
9. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
10. ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง
11. ค่าจ้างเหมาตกแต่งพิธีเปิ ด

งบประมาณ
197,394,700
197,394,700
68,270,500
28,270,500
16,280,000
16,280,000
21,400
1,400,000
173,000
757,400
160,000
70,000
80,000
450,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,548,200
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
600,000
20,000
11,990,500
11,990,500
82,000
30,000
1,012,000
373,500
181,000
421,000
248,000
1,000,000
650,000
305,000
200,000

หน ้าที่ 12

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
12. ค่าจ้างเหมาตกแต่งร้านนิทรรศการ
13. ค่าจ้างเหมาจัดทาเวทีพร้อมรื้อถอน
14. ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ สเน่หท์ ่องเทีย่ วชุมชน นวัตวิถี สุขขีลา้ นนา
15. ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเทีย่ วล้านนาและวัฒนธรรม
16. ค่าจ้างเหมาผลิตสือ่ และเผยแพร่สอ่ื จัดทาป้ ายรถแห่ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
17. ค่าจ้างเหมาจัดทาจุดถ่ายรูปเอกลักษณ์
18. ค่าจ้างเหมาจัดงานคาราวานสุดยอดผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมล้านนา Lanna Creative
19. ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงวัฒนธรรม
20. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ขอ้ มูล
21. ค่าจ้างเหมาล่ามแปลภาษา
22. ค่าจ้างเหมาออกแบบ ประชาสัมพันธ์ แบรนด์สนิ ค้ากลุม่ หัตถกรรม
23. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ฟ้ ื นฟู อนุรกั ษ์ทรัพยากรท่องเทีย่ วรวมถึงวิถชี ีวติ ดัง้ เดิมของชุมชนในพื้นที่
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
1 กิจกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการการท่องเทีย่ วเชิง
งบรายจ่าย : งบลงทุน
1. ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ วดอยหลวงเชียงดาว - บ้านเมืองคอง อาเภอเชียงดาว จังหวัด
ผลผลิต:โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Northern
1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็ นผู ้ประกอบการ ODM & OBM
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. วัสดุสานักงาน
2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
5. ค่าจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ
2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Creative Showcase & Exhibition)
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน 1 (Northern
2. ค่าจ้างเหมาจัดงานนาผูป้ ระกอบการเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจในงานแสดงและจาหน่ายสินค้า
3 กิจกรรมการพัฒนา OTOP มุง่ สู่สากล และการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าหัตถอุตสาหกรรม
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าจ้างเหมากิจกรรมการพัฒนา OTOP มุง่ สู่สากล และการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าหัตถอุตสาหกรรม
2 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ ายสินค้า Lanna Expo 2020
1 กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
3. ค่าจ้างเหมาการประชาสัมพันธ์งานภาพรวม งานตกแต่งสถานทีพ่ ธิ ีเปิ ดงาน การเชิญ Buyer เข้าร่วม
2 กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณ
500,000
290,000
1,000,000
1,000,000
328,000
180,000
2,000,000
600,000
50,000
40,000
500,000
1,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
65,810,400
10,353,800
1,853,800
1,853,800
7,000
147,000
37,800
162,000
1,500,000
5,500,000
5,500,000
4,500,000
1,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
18,816,700
14,816,700
14,816,700
15,000
76,000
14,725,700
3,000,000
3,000,000

หน ้าที่ 13

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
1. ค่าจ้างเหมาส่งเสริมช่องทางการตลาดภายในประเทศ
3 กิจกรรมสุดยอดงานแสดงอัตลักษณและวัฒนธรรมนานาชาติ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมสุดยอดงานแสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมนานาชาติ
3 โครงการพลิกโฉมกลุม่ จังหวัดภาคเหนื อเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Next Lanna Projects to Industry
1 กิจกรรมพลิกโฉมเพิม่ มูลค่าอุตสาหกรรมข้าวเมืองเหนือด้วยนวัตกรรม
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผูป้ ระกอบการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านช่องทางสือ่ สาร
2. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนา และเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ร่วมกับการใช้
3. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ และร้อยเรียงเรื่องราวเพือ่ เพิม่ คุณค่า และมูลค่าสินค้า
4. ค่าจ้างเหมาการเพิม่ ช่องทางจัดจาหน่ายข้าวทีผ่ ่านการสร้างแบรนด์แล้ว ในรู ปแบบตลาดออฟไลน์ และ
5. ค่าจ้างเหมาติดตามและประเมินผลกิจกรรมขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมลานนาสร้างสรรค์สู่สากล(Northern
งบรายจ่าย : งบลงทุน
1. เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรฝาง จากัด
2. เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จากัด
3. เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรเพือ่
4. เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่ าตอง
5. เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์นิคมพร้าว จากัด 18
6. เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร
7. เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ ชุมนุมสหกรณ์จงั หวัดลาพูน
8. เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรเพือ่ ลูกค้า
9. เครื่องกาจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุ (RF) ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ
ผลผลิต:โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่ม่งุ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1 โครงการการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอเบอร์รีปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว
1 กิจกรรมพัฒนาการผลิตท่อนพันธุส์ ตรอว์เบอร์รีปลอดภัยพร้อมปลูก
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าจ้างเหมาดาเนินงานผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตท่อนพันธุส์ ตรอว์เบอร์ร่คี ุณภาพสูง จัดหา
2 โครงการการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ถวั ่ เหลือง
1 กิจกรรมอบรมให้ความรูด้ า้ นการปลูกถัวเหลื
่ องด้วยรูปแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
4. ค่าจ้างเหมาพาหนะ
2 กิจกรรมวิเคราะห์ศกั ยภาพชุมชนกลุม่ ผู ้ปลูกถัว่ เหลืองเพือ่ หาต้นทุนการผลิตทีเ่ หมาะสม
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
4. ค่าจ้างเหมาพาหนะ

งบประมาณ
3,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
36,639,900
36,639,900
11,922,900
214,400
3,041,500
4,425,000
4,200,000
42,000
24,717,000
2,247,000
4,494,000
2,247,000
4,494,000
2,247,000
2,247,000
2,247,000
2,247,000
2,247,000
21,977,600
6,325,700
6,325,700
6,325,700
6,325,700
1,397,200
213,200
213,200
108,000
96,000
3,200
6,000
213,200
213,200
108,000
96,000
3,200
6,000

หน ้าที่ 14

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองด้วยนวัตกรรมเพือ่ ให้เกิดความหลากหลาย
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
4. ค่าจ้างเหมาพาหนะ
4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ถวั ่ เหลือง
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
4. ค่าจ้างเหมาพาหนะ
5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารช่องทางการตลาดและการตลาดออนไลน์
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
4. ค่าจ้างเหมาพาหนะ
5. ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ
6 กิจกรรมอบรมกลุม่ ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองด้าน HALAL
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
4. ค่าจ้างเหมาพาหนะ
3 โครงการพัฒนาการผลิตลาไยให้มีคุณภาพ และยกระดับผลิตภัณฑ์ลาไยเพื่อรองรับตลาด ทัง้ ในและ
1 สร้าง/พัฒนาผูใ้ ห้บริการ หรือผูจ้ ดั การสวนลาไยคุณภาพ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
3. วัสดุสนามและการฝึ ก
4. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
5. ค่าจ้างเหมาพาหนะ
2 พัฒนาการผลิตลาไยให้มคี ุณภาพเพือ่ รองรับตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. วัสดุสานักงาน
2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
5. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร

งบประมาณ
336,200
336,200
176,000
144,000
7,200
9,000
213,200
213,200
108,000
96,000
3,200
6,000
336,200
336,200
176,000
144,000
1,200
6,000
9,000
85,200
85,200
58,000
14,400
6,400
6,400
4,312,900
762,000
762,000
269,600
72,000
385,600
10,800
24,000
955,100
955,100
280,000
361,500
144,000
109,000
60,600

หน ้าที่ 15

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
3 จัดทาแปลงศึกษา/เรียนรูก้ ารผลิตลาไยคุณภาพ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. วัสดุการเกษตร
2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
4. วัสดุสนามและการฝึ ก
5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่
6. ค่าจ้างเหมาจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์
4 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาไยอืน่ ๆ เพือ่ ยกระดับและเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ลาไย
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
3. วัสดุอาหาร
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
5. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
6. ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาฉลากสินค้า
4 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสูก่ ารแข่งขันด้านการตลาด
1 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุแ์ ม่โคนมด้วยวิธีการย้ายฝากตัว
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. วัสดุการเกษตร
3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
4. วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
5. วัสดุเวชภัณฑ์
2 กิจกรรมสร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพือ่ การผลิตนา้ นมคุณภาพสูงล้านนา
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. วัสดุการเกษตร
3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
4. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
5. วัสดุเวชภัณฑ์
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
3 กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน GAP สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. วัสดุการเกษตร
3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
4. วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
4 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและผูป้ ระกอบการเพือ่ ยกระดับการแปรรูปนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่

งบประมาณ
1,775,500
1,775,500
456,000
361,000
114,000
285,000
380,000
179,500
820,300
820,300
325,500
93,600
85,000
77,500
28,700
210,000
9,941,800
1,208,000
1,208,000
80,000
240,000
147,600
368,000
372,400
1,409,400
1,409,400
60,000
664,000
45,000
25,200
352,400
262,800
2,571,700
2,571,700
259,400
1,200,000
92,000
600,000
420,300
252,700

หน ้าที่ 16

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึ กอบรม
3. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
5 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมโคคุณภาพสูงพรีเมีย่ มด้วยนวัตกรรม และบรรจุภณั ฑ์ในระดับ
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าจ้างเหมาในการดาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปนมโคคุณภาพสูงพรีเมีย่ มด้วยนวัตกรรมและ
6 กิจกรรมสร้างแบรนด์สนิ ค้าพรีเมีย่ มจากนา้ นมโคคุณภาพสูง
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าจ้างเหมาสร้างแบรนด์สนิ ค้าพรีเมีย่ มจากนา้ นมโคคุณภาพสูง และสร้างโอกาสทางการตลาดใน
ผลผลิต:โครงการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสูส่ งั คม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการดูแลผูส้ ูงอายุและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อผูส้ ูงอายุในกลุม่ จังหวัด
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการการดูแลผูส้ ูงอายุในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
3. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
5. ค่าอาหารกลางวัน
6. ค่าจ้างเหมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนา
7. ค่าจ้างเหมาจัดมหกรรมการยกระดับมาตรฐาน
ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการ อนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
1 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ าภาคเหนื อตอนบน 1
1 กิจกรรมการบริหารจัดการเพือ่ ป้ องกันมลพิษหมอกควันและไฟป่ า กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
2. ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึ กอบรม
3. วัสดุสนามและการฝึ ก
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ
5. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่
6. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสาร
7. ค่าอาหาร
8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่
9. ค่าจ้างเหมาจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
2 กิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ าในพื้นทีป่ ่ าต้นนา้ ป่ าสงวนแห่งชาติ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
1. แนวกันไฟเปี ยก จังหวัดลาปาง จานวน 680 ไร่
3 กิจกรรมส่งเสริมราษฎรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควันในพื้นทีป่ ่ าต้นนา้ ป่ าอนุรกั ษ์
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณ
252,700
20,000
137,300
43,400
52,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
5,178,100
5,178,100
5,178,100
5,178,100
879,000
38,000
50,000
286,300
424,800
2,000,000
1,500,000
31,158,100
17,469,600
9,733,400
9,733,400
150,000
122,400
500,000
2,860,000
5,440,000
126,000
360,000
150,000
25,000
4,736,200
4,736,200
4,736,200
3,000,000
3,000,000

หน ้าที่ 17

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
1. ค่าจ้างเหมาราษฎรสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
2 โครงการอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู ป้ องกันและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน
1 กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ ฟื้ นฟูพ้นื ทีป่ ่ าต้นนา้ และป่ าชุมชนในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
งบรายจ่าย : งบลงทุน
1. ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1000 ไร่
2. ปลูกหญ้าแฝก จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,290,000 กล้า
3. ฝายผสมผสาน จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 600 แห่ง
4. ฝายถาวร จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 40 แห่ง
ผลผลิต:การบริหารจัดการ
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
งบรายจ่าย : งบรายจ่ายอืน่
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณ
3,000,000
13,688,500
13,688,500
13,688,500
5,180,000
2,128,500
3,000,000
3,380,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

รายงานตรวจสอบการบันทึกเงิน จาแนกตามรายละเอียดกิจกรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุม่ จังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1
ผลผลิต:โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม
การท่องเที่ยวของกลุม่ จังหวัด
กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
กิจกรรมการพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์
กิจกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนากิจกรรมการท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการการท่องเทีย่ วเชิง
ธรรมชาติ
ผลผลิต:โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ
กิจกรรมส่งเสริมความเป็ นผูป้ ระกอบการ ODM & OBM
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Creative Showcase & Exhibition)
กิจกรรมการพัฒนา OTOP มุง่ สู่สากล และการสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าหัตถอุตสาหกรรม
กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo
กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP
กิจกรรมสุดยอดงานแสดงอัตลักษณและวัฒนธรรมนานาชาติ
กิจกรรมพลิกโฉมเพิม่ มูลค่าอุตสาหกรรมข้าวเมืองเหนือด้วยนวัตกรรม
ผลผลิต:โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่ม่งุ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
กิจกรรมพัฒนาการผลิตท่อนพันธุส์ ตรอว์เบอร์รีปลอดภัยพร้อมปลูก
กิจกรรมอบรมให้ความรูด้ า้ นการปลูกถัว่ เหลืองด้วยรูปแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ์
กิจกรรมวิเคราะห์ศกั ยภาพชุมชนกลุม่ ผู ้ปลูกถัว่ เหลืองเพือ่ หาต้นทุนการผลิตทีเ่ หมาะสม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองด้วยนวัตกรรมเพือ่ ให้เกิดความหลากหลาย
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ถวั ่ เหลือง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารช่องทางการตลาดและการตลาดออนไลน์
กิจกรรมอบรมกลุม่ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองด้าน HALAL
สร้าง/พัฒนาผูใ้ ห้บริการ หรือผู ้จัดการสวนลาไยคุณภาพ
พัฒนาการผลิตลาไยให้มคี ุณภาพเพือ่ รองรับตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
จัดทาแปลงศึกษา/เรียนรูก้ ารผลิตลาไยคุณภาพ
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลาไยอืน่ ๆ เพือ่ ยกระดับและเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ลาไย
กิจกรรมการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุแ์ ม่โคนมด้วยวิธีการย้ายฝากตัว
อ่อน เพือ่ เพิม่ ปริมาณแม่โคนมทีม่ คี ุณภาพนา้ นมดี
กิจกรรมสร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพือ่ การผลิตนา้ นมคุณภาพสูงล้านนา
กิจกรรมส่งเสริมมาตรฐาน GAP สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสู งล้านนาเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ
ตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา

งบประมาณ
197,394,700
197,394,700
68,270,500
16,280,000
11,990,500
40,000,000
65,810,400
1,853,800
5,500,000
3,000,000
14,816,700
3,000,000
1,000,000
36,639,900
21,977,600
6,325,700
213,200
213,200
336,200
213,200
336,200
85,200
762,000
955,100
1,775,500
820,300
1,208,000
1,409,400
2,571,700

หน่วย : บาท

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและผูป้ ระกอบการเพือ่ ยกระดับการแปรรูปนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่
การตลาด
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปนมโคคุณภาพสูงพรีเมีย่ มด้วยนวัตกรรม และบรรจุภณั ฑ์ในระดับ
Pre-commercial
กิจกรรมสร้างแบรนด์สนิ ค้าพรีเมีย่ มจากนา้ นมโคคุณภาพสูง
ผลผลิต:โครงการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ ูงอายุ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการการดูแลผูส้ ูงอายุในกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการ อนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมการบริหารจัดการเพือ่ ป้ องกันมลพิษหมอกควันและไฟป่ า กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่ าในพื้นทีป่ ่ าต้นนา้ ป่ าสงวนแห่งชาติ
กิจกรรมส่งเสริมราษฎรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควันในพื้นทีป่ ่ าต้นนา้ ป่ าอนุรกั ษ์
กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ ฟื้ นฟูพ้นื ทีป่ ่ าต้นนา้ และป่ าชุมชนในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ
ผลผลิต:การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ

งบประมาณ
252,700
2,000,000
2,500,000
5,178,100
5,178,100
31,158,100
9,733,400
4,736,200
3,000,000
13,688,500
5,000,000
5,000,000

