
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

คร้ังที่ 1/๒๕63  
วันที่ 27 มกราคม ๒๕63 เวลา 14.0๐ น.  

ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวดัเชียงใหม 
************************************ 

 

คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เขารวมประชุม 
 

1. นายวิรฬุ  พรรณเทว ี (แทน) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม    ประธานการประชมุ 
2. นายสิธชิัย  จินดาหลวง (แทน) ผูวาราชการจังหวัดลําปาง      
3. นายชัยนรงค  วงศใหญ  (แทน) ผูวาราชการจังหวัดลําพูน 
4. นายชาญชัย  ดารารัตติกาล (แทน) ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 
5. นางสาววราศิณี  สุนทร (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
6. นายนรินทร  ฟสูุวรรณ  (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน 
7. นางสาวพรรณี  การะกัน  (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
8. นางปริษา  ปานพรหม  ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
9. นายพีระ  ชวยบาํรุง  ผูอํานวยการสาํนักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 
10. นายบดินทร  อินตายวง  (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
11. นายชยุตพล  อะกะเรือน  (แทน) ปลัดจังหวัดลําพูน 
12. นายมานพ  ทองเรือน  (แทน) คลังจังหวัดแมฮองสอน 
13. นายเจริญฐานรักษ  รีเรียบ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน 
14. นางชุลพีร  โยธาวุฒ ิ  (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 
15. นางสุกัลณี  เสนานุช  (แทน) พาณิชยจังหวัดลําปาง  
16. นางกรรณิการ  นิรัติศยกุล (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
17. นางสาวจันทรเพ็ญ  อินตะปวง (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน 
18. นางสาวณิชากานต  เปาปา (แทน) นายกเทศมนตรีตําบลบอแฮว จังหวัดลําปาง 
19. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  
20. นายอภิสิทธิ์  จันทรโอพาส นายกองคการบริหารสวนตําบลผาบอง จังหวัดแมฮองสอน 
21. นางสุภาพร  ทองใบ   (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ จังหวัดลาํปาง 
22. นายคุณากร  ตะอุน  (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงกานต จังหวัดลําพูน 
23. นายอินสม  ปญญาโสภา  ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม 
24. นางสาวทัศนีย  ยะจา  ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม 
25. นางอาภรณ  แสงโชต ิ  ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดแมฮองสอน 
26. นางทิพวารี  คีรีวรรณ  ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําปาง 
27. นายปรีชา  สมบูรณชัย  ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําพูน 
28. นางอรพินธ  อิกําเหนิด  (แทน) ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําพูน 
29. นายชชูีพ  พงษไชย  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
30. นางสาวอําพัน  ใจอินตา  (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
31. นายโกสินทร  นิยะกิจ  (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําพูน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 
/คณะกรรมการ... 

 
 



 

  -๒- 
   
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ 

 

1. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลหางดง จังหวัดเชียงใหม 
4. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
6. รอยตรี ชัย  วงศตระกูล  ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําปาง 
7. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดแมฮองสอน 
8. หัวหนาสํานักงานจังหวัดแมฮองสอน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 
 

1. นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นางธนาภรณ  เจริญสุข ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  
3. นางภูษณิศ  ไชยมณี สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
4. นางสาวณัฐติยาภรณ  เวียงทอง สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานที่ 19 เชียงใหม 
5. นายสมคิด  ปญญาด ี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
6. นายอรรถวุฒิ  พงษโสภาวิจิตร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง 
7. นายณัฐชัย  ชีวะศิร ิ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 
8. นางสาวนันทวดี  วงศมาดิษฐ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม 
9. นางสาวพิมพิมล  บุญยานาํ  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม 
10. นายอัครชัย  อาส ุ  สํานักจดัการทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง 
11. นายธีระพงษ  คาว ี  กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานกังานจังหวัดเชียงใหม 
12. นางสาวศิริวรรณ  เขื่อนคํา กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานกังานจังหวัดเชียงใหม 
13. นางสาวฐิติกานต  กรินรักษ กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานกังานจังหวัดเชียงใหม 
14. นางสาวสุขุมาลย  ประจักษวิไล กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานกังานจังหวัดเชียงใหม 
15. นางสาวอมรรัตน  พลเหิม กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานกังานจังหวัดเชียงใหม 
16. นางสาวสุวิมล  สุกุมลจันทร กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานกังานจังหวัดเชียงใหม 
17. นางสาวกัณฐิกา  ทากะเชียง กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานกังานจังหวัดเชียงใหม 
18. นางสาวอัจฉรา  คํามูล  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
19. นางสาวตฤนภร  กันทะโรจน กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
20. นางสาวสุวลี  ทองทัพ  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
21. นายจิรวัฒน  ดีวะรัตน  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
22. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
23. นางสาวพลอยไพลิน  คาชัยภูมิ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
24. นางสาวปรารถนา  เขตบรรพต กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
25. นางสาวกนกจันทร  ชวานนท กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
26. นายภานุวัฒน  คํานินทะ  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
27. นางสาวทัศนลักษณ  บุญลิขิต กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
28. นางสาวกนกวรรณ  ปาล ี กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
29. นางสาวกาญจนาพร  ผาบชัย กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

/เริ่มประชุม... 



 

  -๓- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน   
นิติกรชํานาญการ รกัษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน   
นิติกรชํานาญการ รกัษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เริ่มประชุมเวลา      14.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)          
  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เปนการประชุมเรื่องเรงดวนสําคัญ ครั้งที่ 
  1/2563 มีระเบียบวาระการประชุมสําคัญ ดังนี้ 

1) หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย 

2) แนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด             
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3) การโอนทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภทครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป             
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุมจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน ๑ คร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

 กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/๒๕62 เรียบรอยแลว ประกอบดวยรายงานการประชุม 
จํานวน 22 หนา โดยมีหนังสือแจงไปยังคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด           
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพรในเว็บไซต
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ 

 3.1 หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย 

ดวยในคราวประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค                   
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่  2/2562 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี                 
(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน มีมติเห็นชอบหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด                
และกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. จึงไดแจงเรื่อง ดังกลาวเพื่อทราบและใชเปน
แนวทางประกอบการดําเนินงานโดยการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณา
เฉพาะกรณีเปนโครงการใหมท่ีไมอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด   
และกลุมจังหวัดหรือโครงการเดิมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดําเนินการ 

/ซึ่งกระทบ... 

นายวิรฬุ  พรรณเทวี  
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
ประธานการประชุม 
 



 

  -๔- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน   
นิติกรชํานาญการ รกัษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ซึ่งกระทบตอกลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ และใหดําเนินการ             
ตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เก่ียวของ โดยมีหลักเกณฑตางๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบหลักเกณฑการเปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป                                 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย 

 3.2 แนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ                   
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ดวยกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ที่ มท 0212.2/ว 7385 ลงวันที่ 
6 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจงวาพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใชบังคับไมทันใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และสํานักงบประมาณไดแจงหลักเกณฑและเง่ือนไขการใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน และวิธีปฏิบัติ
ในการอนุมัติเงินจัดสรรการบริหารงบประมาณรายจาย รวมท้ังการหักงบประมาณ
รายจายตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน และเห็นวาเพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินการตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการ ดังนี้  
  1. ใหผูวาราชการจังหวัด/หัวหนากลุมจังหวัด ติดตาม เรงรัดการใชจาย               
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสามารถใชงบประมาณ
ไดทันตามระยะเวลาเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกาศบังคับใช 
  2. ใหรายงานขอมูลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ 5 มกราคม 2563) 
โดยใหรายงานผลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสอีกทางหนึ่ง 

ในการนี้ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดมีหนังสือแจงใหทั้ง 4 จังหวัด 
ทราบและพิจารณาดําเนินการแจ งหนวยงานในพื้นท่ี ท่ี ได รับงบประมาณตาม 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อดําเนินการตามแนวทางการรายงานผลการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอให
จังหวัดเปนผูรวบรวมรายงานและจัดสงใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                   
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส k.i.r.center@gmail.com ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน 
(เริ่มรายงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563) เพื่อประมวลรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ ตามแบบรายงาน 01/2563 และแบบรายงาน 02/2563 ใหกระทรวง               
มหาดไทยทราบ โดยสามารถดาวนโหลดแบบรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไดท่ี http://www.osmnorth-n1.moi.go.th หัวขอ เอกสารเผยแพร เรื่อง แบบรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

/นายวิรุฬ...   
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นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน   
นิติกรชํานาญการ รกัษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ขอปรับระยะเวลาการรายงานโดยขอความรวมมือใหจังหวัดเปนผูรวบรวม
รายงานและจัดสงใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
k.i.r.center@gmail.com ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน เพื่อใหทันระยะเวลาในการ
ประมวลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ตามแบบรายงาน 01/2563            
และแบบรายงาน 02/2563 ใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบแนวทางและเห็นชอบในการปรับระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 จัดสงใหกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 4.1 การโอนทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภท   
ครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561 ไดอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ              
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหกลุมจังหวัดโอนพัสดุท่ีไดจัดหา                
โดยใชงบประมาณของกลุมจังหวัด ซึ่งเปนพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใชงาน
ไดใหกับหนวยงานของรัฐ โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่และความพรอมในการบริหาร
จัดการทรัพยสิน ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กอนทุกครั้ง โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับปงบประมาณปถัดๆไป หากกลุมจังหวัดม ี 
ความประสงคที่จะโอนพัสดุคุณภาพดี ใหกลุมจังหวัดขอยกเวนหรือผอนผัน               
ตอคณะกรรมการวินิจฉัย เปนรายกรณีไป 
 หนวยงานที่ดําเนินงานตามโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1             
ไดแสดงความประสงคที่จะขอรับโอนทรัพยสิน ประเภทครุภัณฑ ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการท่ีจัดหาจากการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของกลุมจังหวัด                     
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 40 รายการ เปนเงิน 
946,600 บาท (เกาแสนสี่หมื่นหกพันหกรอยบาทถวน) 

เพื่อใหการบริหารทรัพยสินที่ไดมาจากการใชจายจากงบประมาณ
รายจายของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอ              
ความเห็นชอบการโอนทรัพยสินและยกเวนการจําหนายการโอนทรัพยสินตอ
คณะกรรมการวินิจฉัยหรือ กวจ. ตอไป  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการโอนทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภทครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 40 รายการ เปนเงิน 946,600 บาท 
(เกาแสนสี่หมื่นหกพันหกรอยบาทถวน) 

 
 

/4.2 การเปล่ียนแปลง... 
 

นายวิรฬุ  พรรณเทวี  
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นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน   
นิติกรชํานาญการ รกัษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 4.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ    
ประจําปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1) ขอระเบียบ/แนวทาง 
 1.1 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548                    

และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 23 และขอ 24 โดยสรุป กรณีสวนราชการมีความจําเปน                 
ตองโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ตองไมทําใหเปาหมายผลผลิต                                    
หรือโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณหรือแผนงาน               
ในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปลดลงในสาระสําคัญ โดยหัวหนาสวนราชการ                     
มีอํานาจโอนเปล่ียนแปลงกรณีการโอนเปล่ียนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑหรือ               
สิ่งกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และต่ํากวา 10 ลานบาท 
ตามลําดับ 

1.2 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 ขอ 15 (1) ในกรณีท่ีหนวยงานท่ีมีความจําเปนตองโอน
งบประมาณรายจายบูรณาการภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน ใหโอนไดกรณีที่
หนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินการใชจายหรือกอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจาย
สําหรับโครงการหรือกจิกรรมภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ใหเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัต ิ

1.3 หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่ สุด ที่  นร 0702 /ว 83                      
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่องซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการกิจกรรมหรือรายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ที่กําหนดใหหนวยรับงบประมาณสามารถพิจารณาดําเนินการไดโดยไมตองขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

2) แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจาภาพแผนงานบูรณาการ                

สงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ไดกําหนดแนวทางเก่ียวกับ                            
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ใหเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการ    
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) หรือคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แลวแตกรณี ดังนี ้

1) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ 

 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณที่กระทบแผนฯ หากพิจารณา             
แลวเห็นวา การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายมีผลทําใหเปาหมายโครงการ    
กิจกรรมหรือรายการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญตามที่สํานักงบประมาณให
ความเห็นไวแลวตามขอ 10 ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดดําเนินการปรับปรุงแผน   
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณและสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

/รวบรวม... 



 

  -๗- 
   

รวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะท่ีกํากับแผนงาน             
บูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อโปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ จากนั้นจึงขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

2) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไมกระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ 

    กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมกระทบตอเปาหมายโครงการ                
กิจกรรมหรือรายการ ตามขอ 12 ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ท่ี นร 0702/ว 83 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 
2560 เรื่องซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ใหจังหวัดและกลุมจังหวัด
ดําเนินการได โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ แลวสงสําเนาให
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

3) ขอเท็จจริง  
สวนราชการไดเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม 

ภายใตโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.ในกรณีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ไมกระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญ
ของโครงการ จํานวน 6 โครงการ 6 กิจกรรม 2.กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ที่กระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้ 

    1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมกระทบตอเปาหมาย
    และสาระสําคัญของโครงการ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงาน รายการ/เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง 

1.1 โครงการพลิกโฉมกลุมจังหวัดภาคเหนือ            
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Next Lanna Projects 
to Industry 4.0)   
  - กิจกรรมพลิกโฉมเพิ่มมูลคาอุตสาหกรรม
ขาวเมืองเหนือดวยนวัตกรรม 

36,639,900 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยงานเจาภาพโครงการ จาก ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปน อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือใหสอดคลองกับบาทบาทและ
ภารกิจในการดําเนินงาน  

1.2 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจําหนายสินคา 
Lanna Expo 2020  
  - กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo 

14,816,700 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม 

ขอแกไขรายละเอียดรายการคาใชสอย 

1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว              
เชิงธรรมชาต ิ   
  - กิจกรรมปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยว สินคาและบริการทองเที่ยว
เชิงธรรมชาต ิ

40,000,000 สํานักงาน 
การทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม 

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยงานเจาภาพโครงการ จาก 
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม เปน 
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม เพื่อใหสอดคลองกับบทบาท
และภารกิจในการดําเนินงาน  

1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม   
  - กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว 
สินคาและบริการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม           
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

1,504,000 สํานักงาน 
การทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม 

ขอปรับคาใชจายในการฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองกับ
งบประมาณที่ถูกปรับงบประมาณ ในหมวดงบดําเนินงาน 
รายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 

/1.5 โครงการ... 
 

 



 

  -๘- 
   

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงาน รายการ/เหตผุลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

1.5 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   

17,469,600   
 

  - กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวน
ปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง  
   
   

2,275,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
จังหวัดเชียงใหม 

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม เปน ที่ทําการปกครองอําเภอ             
25 อําเภอ โดยใชจายงบประมาณจํานวนเทาเดิม เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา เหมาะสม เกิดความ
คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกภาคสวน 

650,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
จังหวัดลําปาง 

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง เปน ที่ทําการปกครองอําเภอ                  
13 อําเภอ โดยใชจายงบประมาณจํานวนเทาเดิม เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และเหมาะสม               
เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกภาคสวน 

1,639,050 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
จังหวัดแมฮองสอน 

1. กิจกรรมยอยที่ 1.1 ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเปนการประชุม              
เชิงปฏิบัติการในการวางมาตรการปองกันหมอกควันไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป พ.ศ. 2563 โดยผนวกรวมกับกิจกรรม
ที่ 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในการแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. กิจกรรมยอยที่ 2.1 ขอเปลี่ยนหนวยรับผิดชอบโครงการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานกิจกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินกิจกรรม อีกท้ังเพื่อใหเปนไปตามสายงานการบังคับบัญชา 
ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินกิจกรรมฯ เปนไปดวยความเรียบรอย
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และทันตอสถานการณในพื้นที ่
3. ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ 2.2 จัดราษฎรอาสาสมัครปองกัน
ไฟปา ทําแนวกันไฟ เ พ่ือปองกันไฟปาในหมูบานพื้นที่ เสี่ยง                   
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 10 ชุมชน โดยผนวกรวม
กับกจิกรรมที่ 2.3 จัดราษฎรอาสาสมัครปองกันไฟปา ลาดตระเวน 
เพื่อปองกันไฟปา ในหมูบานพื้นที่เสี่ยง ในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 จํานวน 10 ชุมชน 
4. กิจกรรมที่ 4 ขอเปลี่ยนแปลงคาวัสดุ จากเดิมเปนคาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น เปน วัสดุสํานักงาน ซึ่งจะเปนประโยชน            
ในการดําเนินการบริหารติดตามโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน เปน ที่ทําการปกครองอําเภอ   
7 อําเภอ 

 400,000 สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
จังหวัดลําพูน 

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากร               
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน เปน อําเภอ 8 อําเภอ               
โดยใชจายงบประมาณจํานวนเทาเดิม เพื่อให การใชจายงบประมาณ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และเหมาะสม เกิดความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกภาคสวน 

 
 

/1.6 โครงการ... 
 
 



 

  -๙- 
   

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงาน รายการ/เหตผุลทีข่อเปลี่ยนแปลง 

 1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการ
ดูแลผูสูงอายุและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อผูสูงอายุ
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการบริการ
การดูแลผูสูงอายุในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

๑,๔๔๒,๑00 สถาบันพัฒนา 
ฝมือแรงงาน 19  
เขียงใหม 

1. ขอปรับรายจายโดยเพิ่มรายการคาวัสดุ  โดยเกลี่ย                 
คาใชจาย จากคาใชสอย เปนคาวัสดุ เนื่องจากสํานัก
งบประมาณ ตัดคาใชจายในสวนของวัสดุ เปนผลให               
ไมมีวัสดุสําหรับใชในการฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรมได 
โดยวัสดุดังกลาวมิใชวัสดุสําหรับการแจกจาย แตเปนวัสดุ
ที่ใชประกอบการฝกปฏิบัติในการฝก อบรม เชน น้ํามัน
นวดตัว อาหารสด เปนตน จึงปรับคาอาหารกลางวัน และ
คาอาหารวาง เปนคาวัสดุแทน  
2. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการที่ 1 โดยเปลี่ยนจาก        
“การอบรมผูสูงอายุดวยการนวดไทย 30 ชั่วโมง” เปน 
“การอบรมนวดไทยสําหรับผูสูงอายุ 30 ชั่วโมง” เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินการงานและ
วัตถุประสงคของโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เปนการแกไขขอความที่พิมพคลาดเคลื่อน ตกหลน ใหถูกตอง
ตามขอเท็จจริงที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

2. กรณีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณที่กระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)  
หนวยงาน รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง 

2.1 โครงการ อนุรักษ ฟนฟู ปองกันและสงเสริม
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน 
  - กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําและปาชุมชนในเขตปา
สงวนแหงชาติ 

13,688,500 สํานักจัดการ 
ทรัพยากรปาไม 
ที่ 3 (ลําปาง) 

ปรับพื้นที่ดําเนินการจาก 3 จังหวัด เปน 2 จังหวัด คือ                   
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) รับผิดชอบพื้นที ่              
จังหวัดลําปาง และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่  1                   
สาขาแมฮองสอน รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน                
และขอยกเลิกพื้นที่ที่ดําเนินการในจังหวัดเชียงใหม โดยมี
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) ที่รับผิดชอบ 
เนื่องจากพื้นที่ดําเนินการในจังหวัดลําปางมีความจําเปน
เรงดวนมากกวา 

2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบ 
และการตลาด ผลิ ตภัณฑ เซรามิกและหั ตถ
อุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial 
Ceramic & Craft) 
  2.2.1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคา           
เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Creative 
Showcase & Exhibition)  

1,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดลําปาง 

ขอยกเลิกกิจกรรมนําผูประกอบการเชื่อมโยงตลาดและ                  
เจรจาธุ รกิ จในงานแสดงและจํ าหน ายสินค า “STYLE”                 
เนื่องจากในเบื้องตนจากการประสานกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศกระทรวงพาณิชย ทราบวาเดิมไดกําหนด                
จัดงาน “STYLE” จํานวน 2 ครั้ง คือ เดือนเมษายน และ              
เดือนตุลาคม เปนประจําทุกปนั้น สําหรับในป 2563 ไดกําหนด
จัดงานเพียงจํานวน 1 คร้ัง คือ เดือนตุลาคม 2563                  
ซึ่งสงผลทําใหกิจกรรมที่จะดําเนินการเกินหวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

  2.2.2 กิจกรรมการพัฒนา OTOP มุงสูสากล 
และการสรางมูลคาเพิ่มสินคาหัตถอุตสาหกรรม 
 

3,000,000 สํานักงาน 
พัฒนาชุมชน
จังหวัดลําปาง 

ขอลดจํานวน กลุ มเปาหมาย และจํานวนผลิตภัณฑ                 
เพื่อตองการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผา ไม และเซรามิก 
ที่มีศักยภาพและมีความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑสูสากล
สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑเปนที่ตองการของตลาด มีโอกาส
ขยายตลาดไปสูภูมิภาคในประเทศและตางประเทศ ซึ่งตองใช
งบประมาณในการจางเพ่ิมขึ้น 

/1. กรณี... 
 



 

  -๑๐- 
   

1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมกระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ 

 1.1 โครงการพลิกโฉมกลุมจังหวัดภาคเหนือ เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 (Next Lanna Projects to Industry 4.0) กิจกรรมพลิกโฉมเพิ่มมูลคา
อุตสาหกรรมขาวเมืองเหนือดวยนวัตกรรม งบประมาณ 36,639,900 บาท (สามสิบ
หกลานหกแสนสามหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) โดยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

  ขอเปล่ียนแปลงหนวยงานเจาภาพโครงการ จาก ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหสอดคลองกับบทบาท
และภารกิจในการดําเนินงาน 

 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบแลว

หรือไม 
 
  จากขอหารือกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เห็นวาจากกรณี  
การมอบอํานาจการจัดซื้อจัดจางใหแกมหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่หัวหนากลุมฯ 
มอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดพะเยาแลว ผูวาราชการจังหวัดพะเยายอมสามารถ
มอบอํานาจดังกลาวตอใหแกผูดํารงตําแหนงในมหาวิทยาลัยพะเยาไดตามนัยขอ 7 
วรรคสอง (1) (ข) แตจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนากลุมฯ กอน 

มติที่ประชุม  ขอใหศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทบทวน หารือ กับฝายเลขานุการฯ และสํานักงบประมาณ             
โดยใหเพิ่มเติมขอสังเกต และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ก.บ.ก. มาประกอบ 

1.2 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจําหนายสินคา Lanna  
Expo 2020 กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo งบประมาณ จํานวน 14,816,700 บาท 
(สิบสี่ลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม  

 ขอแกไขรายละเอียดรายการคาใชสอย มีรายละเอียด ดังนี้
 คาใชสอยรายการเดิม งบประมาณ 14,801,700 บาท 
(สิบสี่ลานแปดแสนหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

 1) คาจางเหมาบริการ 
   - ค าจ างเหมาการประชาสั มพันธ งานภาพรวม                     

งานตกแตงสถานท่ี พิธีเปดงาน การเชิญ Buyer เขารวมเจรจาธุรกิจการคา 
กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมบนเวทีกลาง งบประมาณ 14,725,700 บาท (สิบสี่ลาน
เจ็ดแสนสองหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

 2) คาใชจายในการประชุม งบประมาณ 76,000 บาท 
(เจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน) 

 คาใชสอยรายการใหม งบประมาณ 14,756,700 บาท 
(สิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

/1) คาจางเหมา... 
 

 

นางธนาภรณ  เจริญสุข  
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 

นางปริษา  ปานพรหม 
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

นางภูษณิศ  ไชยมณี 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 

นางธนาภรณ  เจริญสุข  
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 



 

  -๑๑- 
   

 1) คาจางเหมาบริการ 
   - คาจางเหมาการประชาสัมพันธภาพรวมการจัดงาน 

งานตกแตงสถานที่ พิธีเปดงาน การเชิญ Buyer เขารวมเจรจาธุรกิจการคา (จํานวน
ไมนอยกวา 20 ราย) กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมบนเวทีกลาง และกิจกรรม Lanna Handicraft 
Festival งบประมาณ 8,070,700 บาท (แปดลานเจ็ดหมื่นเจ็ดรอยบาทถวน) 

   - คาจางเหมาดําเนินการจัดทําและตกแตงคูหา
มาตรฐานพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (จํานวน 600 คูหาๆละ 4,500 บาท 
(สี่พันหารอยบาทถวน)) งบประมาณ 2,700,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนบาทถวน) 

   - คาเชาสถานท่ีจัดงาน งบประมาณ 4,000,000 บาท 
(สี่ลานบาทถวน) 

 2) คาใชจายในการประชุม (คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คณะกรรมการฯ คณะทํางาน และเจาหนาที่ จํานวน 40 คนๆละ 155 บาท 
(หนึ่งรอยหาสิบหาบาทถวน) จํานวน 5 ครั้ง) งบประมาณ 31,000 บาท (สามหมื่น
หนึ่งพันบาทถวน) 

 การขอแกไขรายละเอียดรายการคาใชสอยดังกลาว
เปนไปตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจาย โดยไมมีผลทําให
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของรายการตามท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอแกไขรายละเอียดรายการคาใชสอย ภายใตโครงการจัดแสดง              
นวัตกรรมและจําหนายสินคา Lanna Expo 2020 กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo 
งบประมาณ จํานวน 14,816,700 บาท (สิบสี่ลานแปดแสนหน่ึงหมื่นหกพัน                        
เจ็ดรอยบาทถวน) โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  

1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ               
กิจกรรมปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว สินคาและบริการ
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ งบประมาณ 40,000,000 บาท (สี่สิบลานบาทถวน)               
โดยสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  

 ขอเปลี่ยนแปลงหนวยงานเจาภาพโครงการจาก สํานักงาน
การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม เปน แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม เน่ืองจาก
ในขั้นคําของบประมาณไดเสนอหนวยงานเจาภาพโครงการคลาดเคลื่อนไปจาก
ความเปนจริง และเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจในการดําเนินงาน ในสวนของพื้นที่
ดําเนินการอยูในเขตพื้นที่ปา ขณะนี้ไดรับการอนุญาตใชพื้นที่จากกรมปาไมแลว 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงหนวยงานเจาภาพโครงการ จาก สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม เปน แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม ภายใต
โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานและพัฒนา กิจกรรมการทองเที่ยวสินคาและบริการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
งบประมาณ 40,000,000 บาท (สี่สิบลานบาทถวน) โดยสํานักงานการทองเที่ยว                 
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

 
/1.4 โครงการ... 

นางปริษา  ปานพรหม 
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

นายสิธิชัย  จินดาหลวง  
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง  



 

  -๑๒- 
   

1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม    
กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวสินคา และบริการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณ 1,504,000 บาท (หนึ่งลานหาแสน             
สี่พันบาทถวน) โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  

 ขอปรับคาใชจายในการฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองกับ
งบประมาณท่ีถูกปรับงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ในหมวดงบดําเนินงาน 
รายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอปรับคาใชจายในการฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองกับงบประมาณ             
ที่ถูกปรับงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ในหมวดงบดําเนินงาน รายการคาใชจาย
ในการสัมมนาและฝกอบรม ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม    
กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวสินคา และบริการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณ 1,504,000 บาท (หน่ึงลานหาแสน             
สี่พันบาทถวน) โดยสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม   

1.5 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง 
งบประมาณ 2,275,000 บาท (สองลานสองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)                              
โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

 ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากร          
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม เปน ที่ทําการปกครองอําเภอ 25 อําเภอ             
โดยใชจายงบประมาณจํานวนเทาเดิม เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคา เหมาะสม เกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทุกภาคสวน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม เปน ท่ีทําการปกครองอําเภอ 25 อําเภอ ภายใต
โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม
การเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นท่ีเสี่ยง งบประมาณ 2,275,000 บาท 
(สองลานสองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ              
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

   1.5 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัด
 ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง 
 งบประมาณ 650,000 บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง  

 ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการจาก สํานักงานทรัพยากร              
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําปาง เปน ท่ีทําการปกครองอําเภอ 13 อําเภอ               
โดยใชจายงบประมาณจํานวนเทาเดิม เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคา และเหมาะสม เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทุกภาคสวน 

/มติที่ประชุม... 
 

นางปริษา  ปานพรหม 
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

นายสมคิด  ปญญาดี 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

นายอรรถวุฒิ  พงษโสภาวิจิตร
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง 
 



 

  -๑๓- 
   

นายชาญชัย  ดารารัตติกาล 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการจาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง เปน ที่ทําการปกครองอําเภอ 13 อําเภอ ภายใตโครงการ
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝา
ระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง งบประมาณ 650,000 บาท (หกแสน
หาหมื่นบาทถวน) โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง 

1.5 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง 
งบประมาณ 1,639,050 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามหม่ืนเกาพันหาสิบบาทถวน) 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน 

 

 1. กิจกรรมยอยท่ี 1.1 ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเปน                    
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการวางมาตรการปองกันหมอกควันไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป พ.ศ. 2563 โดยผนวกรวมกับกิจกรรมที่ 3 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 2. กิจกรรมยอยที่ 2.1 ขอเปล่ียนหนวยรับผิดชอบโครงการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกิจกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม อีกท้ังเพื่อใหเปนไปตามสายงานการบังคับบัญชา ซึ่งจะสงผลใหการดําเนิน
กิจกรรมฯ เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และทันตอ
สถานการณในพื้นที่ 

 3. ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ 2.2 จัดราษฎรอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา ทําแนวกันไฟ เพื่อปองกันไฟปาในหมูบานพื้นที่เสี่ยง ในกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 10 ชุมชน โดยผนวกรวมกับกิจกรรมที่ 2.3 จัดราษฎร
อาสาสมัครปองกันไฟปา ลาดตระเวน เพื่อปองกันไฟปา ในหมูบานพื้นที่เสี่ยง                    
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 10 ชุมชน 

 4. กิจกรรมที่ 4 ขอเปลี่ยนแปลงคาวัสดุ จากเดิมเปน                   
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปน วัสดุสํานักงาน ซึ่งจะเปนประโยชนในการดําเนินการ
บริหารติดตามโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 5. ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน เปน ที่ทําการปกครอง
อําเภอ 7 อําเภอ 

 

 ขอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณไปใหแตละอําเภอ 
เนื่องจากในขั้นตอนการมอบอํานาจการดําเนินงาน และการจัดซื้อจัดจาง จะตองทราบ
งบประมาณที่แนชัดที่จะจัดสรรไปใหแตละอําเภอ 

 

 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
แมฮองสอน ไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณที่จะไดรับในแตละอําเภอ
ไวอยูแลว และจะสงรายละเอียดดังกลาวใหสํานักงานจังหวัดแมฮองสอนตอไป 

 
 

/มติที่ประชุม... 

นายเจริญฐานรกัษ  รีเรียบ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน 

นายเจริญฐานรกัษ  รีเรียบ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน 



 

  -๑๔- 
   

นายพีระ  ชวยบํารุง 
ผูอํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและการขอเปลี่ยนแปลงหนวย
ดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน เปน 
ที่ทําการปกครองอําเภอ 7 อําเภอ ภายใตโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา    
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟปา             
ในพื้นท่ีเสี่ยง งบประมาณ 1,639,050 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามหมื่นเกาพัน
หาสิบบาทถวน) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน 

1.5 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง 
งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน 

     ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากร           
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน เปน อําเภอ 8 อําเภอ โดยใชจายงบประมาณ
จํานวนเทาเดิม เพื่อให การใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา 
และเหมาะสม เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกภาคสวน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการจาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน เปน อําเภอ 8 อําเภอ ภายใตโครงการแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝาระวัง
ลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นท่ีเสี่ยง งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน 

1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการดูแล
ผูสูงอายุและผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อผูสูงอายุในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการบริการการดูแลผู สูงอายุในกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ ๑,๔๔๒,๑00 บาท (หน่ึงลานสี่แสนสี่หมื่นสองพัน
หนึ่งรอยบาทถวน) โดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 

 1. ขอปรับรายจายโดยเพิ่มรายการคาวัสดุ โดยเกลี่ย
คาใชจาย จากคาใชสอย เปนคาวัสดุ เนื่องจากสํานักงบประมาณ ตัดคาใชจายในสวน
ของวัสดุ เปนผลใหไมมีวัสดุสําหรับใชในการฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรมได 
โดยวัสดุดังกลาวมิใชวัสดุสําหรับการแจกจาย แตเปนวัสดุที่ใชประกอบการฝกปฏิบัติ
ในการฝกอบรม เชน น้ํามันนวดตัว อาหารสด เปนตน จึงปรับคาอาหารกลางวัน 
และคาอาหารวาง เปนคาวัสดุแทน  

 2. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการท่ี 1 โดยเปลี่ยนจาก “การอบรม
ผูสูงอายุดวยการนวดไทย 30 ชั่วโมง” เปน “การอบรมนวดไทยสําหรับผูสูงอายุ 30 ชั่วโมง” 
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินการงานและวัตถุประสงคของโครงการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอปรับรายการรายจายและการขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ ภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการดูแลผูสูงอายุและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อผูสูงอายุ
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการบริการการดูแล
ผูสูงอายุในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ ๑,๔๔๒,๑00 บาท (หนึ่งลาน
สี่แสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) โดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 

/2. กรณี... 

นางสาวณัฐติยาภรณ  เวียงทอง
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานที่ 19 
เชียงใหม 



 

  -๑๕- 
   

2. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ 

 2.1 โครงการ อนุรักษ  ฟนฟู  ปองกันและสงเสริมการใช   
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมอยางคุมคาและยั่ งยืน                  
กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อฟนฟูพื้นที่ปาตนนํ้าและปาชุมชน                 
ในเขตปาสงวนแหงชาติ งบประมาณ 13,688,500 บาท (สิบสามลานหกแสน
แปดหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน) โดยสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) 

  ขอปรับพื้นที่ดําเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  - พื้นที่ดําเนินการเดิม จํานวน 3 จังหวัด โดยมีพื้นที่             
ปาตนน้ํา จํานวน 300 ไร และพื้นท่ีปาชุมชน จํานวน 100 ปาชุมชน คือ 
   1. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) รับผิดชอบ
พื้นที่จังหวัดลําปาง มีพื้นท่ีปาชุมชน จํานวน 40 ไร  
   2. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 
จังหวัดแมฮองสอน มีพื้นท่ีปาตนน้ํา จํานวน 300 ไร  
   3. สํ านั กจัดการทรัพยากรป าไมที่  1 (เชี ยงใหม )     
รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ปาชุมชน จํานวน 60 ไร 
  - พื้นท่ีดําเนินการใหม จํานวน 2 จังหวัด โดยมีพื้นที่    
ปาตนน้ํา จํานวน 300 ไร และพื้นท่ีปาชุมชน จํานวน 100 ปาชุมชน คือ 
   1. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 (ลําปาง) รับผิดชอบ
พื้นที่จังหวัดลําปาง มีพื้นท่ีปาชุมชน จํานวน 700 ไร  
   2. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 สาขาแมฮองสอน 
จังหวัดแมฮองสอน มีพื้นท่ีปาตนน้ํา จํานวน 300 ไร 
   3. ขอยกเลิกพื้น ท่ีดําเนินการในจังหวัดเชียงใหม            
โดยมีสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) รับผิดชอบ เนื่องจากพื้นที่
ดําเนินการในจังหวัดลําปางมีความจําเปนเรงดวนมากกวา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการขอปรับพื้นที่ดําเนินการ และการขอยกเลิกพื้นที่ที่ดําเนินการในจังหวัด
เชียงใหม ภายใตโครงการ อนุรักษ ฟนฟู ปองกันและสงเสริมการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน กิจกรรมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อฟนฟูพื้นท่ีปาตนน้ําและปาชุมชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
งบประมาณ 13,688,500  บาท (สิบสามลานหกแสนแปดหมื่นแปดพันหารอย               
บาทถวน) โดยสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) 

 2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบ และการตลาด 
ผลิตภัณฑเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial Ceramic 
& Craft) กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Creative 
Showcase & Exhibition) งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 
โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง 

 
/นางสุกัลณี... 

 
 

นายอัครชัย  อาสุ  
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 
ลําปาง 



 

  -๑๖- 
   

  ขอยกเลิกกิจกรรมนําผูประกอบการเชื่อมโยงตลาดและ                  
เจรจาธุรกิจในงานแสดงและจําหนายสินคา “STYLE” เนื่องจากในเบื้องตนจาก
การประสานกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศกระทรวงพาณิชย ทราบวาเดิมได
กําหนดจัดงาน “STYLE” จํานวน 2 ครั้ง คือ เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม    
เปนประจําทุกปนั้น สําหรับในป 2563 ไดกําหนดจัดงานเพียงจํานวน 1 ครั้ง คือ 
เดือนตุลาคม 2563 ซึ่งสงผลทําใหกิจกรรมที่จะดําเนินการเกินหวงปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 ควรจะเขียนโครงการใหมีความยืดหยุนไว เพื่อท่ีจะสามารถ
ดําเนินการไดหากกําหนดการจัดงานไมไดเปนไปตามที่คาดการณไว  

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอยกเลิกกิจกรรมนําผูประกอบการเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจ              
ในงานแสดงและจาํหนายสนิคา “STYLE” ภายใตโครงการพฒันาศักยภาพการออกแบบ 
และการตลาด ผลิตภัณฑเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Northern Creative 
Industrial Ceramic & Craft) กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรม (Creative Showcase & Exhibition) งบประมาณ 1,000,000 บาท 
(หน่ึงลานบาทถวน) โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง 

 2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบ และการตลาด 
ผลิต ภัณฑ เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial 
Ceramic & Craft) กิจกรรมการพัฒนา OTOP มุงสูสากล และการสรางมูลคาเพิ่ม
สินคาหัตถอุตสาหกรรม งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)                   
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง  

มติที่ประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบ และการตลาด ผลิตภัณฑเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial Ceramic & Craft) กิจกรรมการพัฒนา 
OTOP มุงสูสากล และการสรางมูลคาเพิ่มสินคาหัตถอุตสาหกรรม งบประมาณ 
3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง 
เน่ืองจากหนวยงานเจาภาพกิจกรรมไมไดมาชี้แจงในที่ประชุม ซึ่งคณะกรรมการ 
ก.บ.ก. ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม จึงนําวาระเขาที่ประชุมในครั้งถัดไป 

เลิกประชุม   เวลา 16.3๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุกัลณี  เสนานุช  
สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง 

นายสิธิชัย  จินดาหลวง  
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง  



 

  -๑๗- 
   

ภาพถายการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  

คร้ังที่ 1/๒๕63  
วันที่ 27 มกราคม ๒๕63 เวลา 14.0๐ น.  

ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวดัเชียงใหม 
*************************************** 
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