
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ครั้งที่ 4/๒๕63  
วันที่ 10 กันยายน ๒๕63 เวลา 13.3๐ น.  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
************************************ 

 

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

1. นายวิรุฬ  พรรณเทวี (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานการประชุม 
2. นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบัติ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง      
3. นายชัยนรงค ์ วงศ์ใหญ่  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
4. นายบ ารุง  สังข์ขาว  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. นางสาววราศิณี  สุนทร (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางสาวพรรณี  การะกัน  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
7. นายมนู  ศรีประสาท  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
8. นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย  อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
9. นางสาวภาวิไล  ชลามาตย์  (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายบดินทร์  อินตายวง  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นางสุภาพ  ผ่านภพพนาสันต์ (แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
12. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
13. นายบัณฑิต  เจริญ  (แทน) ปลัดจังหวัดล าพูน 
14. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
15. นางสุกัลณี  เสนานุช  (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าปาง  
16. นางสุพัตรา  เหลืองอภิชน (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
17. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
18. นายชัยรัตน์  ทองใบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
19. นางสาวณิชากานต์  เป่าป่า (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
20. นางสาวดารุณี  ศรีนุภาพ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายชัยวัฒน์  ประเสริฐ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
22. นางศิริพร  ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
23. นายรัชกร  ปิยะสัจจบูลย์  (แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
24. นายอินสม  ปัญญาโสภา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
25. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
26. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
27. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
28. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
29. นางอรพินธ์  อิก าเหนิด  (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
30. นายอนันต์  จิตจง  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31. นายโกสินทร์  นิยะกิจ  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
/คณะกรรมการ... 

 
 



 

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

 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางอาภรณ์  แสงโชติ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7. หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นายเกษมศักดิ์  อุทัยชนะ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. นางสาวปวีณา  วงศ์โสม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. นางสาวปริณฑิกา เสนาค้าไม้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. นางสาวทัศนาภรณ์  สีทอง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. นายประเสริฐ  ฝ่ายชาวนา ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
7. นายพงษ์เกษม  โพธิ์แก้ว ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายฉัตรชัย  จอมเดช แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
9. นางสาวกรรณิการ์  ลังการ์พันธุ์ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 
10. นายชัชวาล  ฉัตรทอง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
11. นายวุฒิชัย  ค าดี ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
12. นายวีรศักดิ์  เสียงหวาน ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
13. ผศ.อัตถ์  อัจฉริยมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
14. ดร.ภัทธนาวรรณ์  ฉันท์รัตนโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
15. นางกษมา  ประสงค์เจริญ  วิทยาลัยนาฎศิลปะเชียงใหม่ 
16. นางสาวนงคราญ  มหาวัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
17. นางสุทธิพร  ศรีฤทธิสกุล  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายสมคิด  ปัญญาดี  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายบัณฑูร  พงศ์ศิริ  แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 
20. นายก าจัด  ใจงาม  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 
21. นายรัชต  ส าราญชลารักษ์  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง 
22. นางอุทัยวรรณ  มินสุวรรณ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าปาง 
23. นางอรทัย  ทราศรีสกุล  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 
24. นายวรวิทย์  ระวังภัย  แขวงทางหลวงล าปางที่ 2 
25. นายสมเกียรติ  รูปลออ  แขวงทางหลวงล าปางที่ 2 
26. นายธนรัตน์  แปงใจ  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ล าปาง 
27. นายเจริญ  สีวาโย  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 
28. นายสรศักดิ์  ธนันไชย  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 

/นายจตุรภัทร...   
 
 



 

  -๓- 
   

29. นายจตุรภัทร  อ่ิมเพ็ง  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน 
30. นางยอดขวัญ  วิภาคกิจ  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
31. นายจักรกฤษณ์  เอ่งฉ้วน  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 
32. นางสาวอรอนงค์  สะโงะ  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 
33. นางกชกานต์  วัฒนวิวัฒน์  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน 
34. นางสาวสุวลี  ทองทัพ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
35. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
36. นางสาวพลอยไพลิน  ค้าชัยภูม ิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
37. นางสาวปรารถนา  เขตบรรพต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
38. นางสาวกนกจันทร์  ชวานนท์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
39. นายภานุวัฒน์  ค านินทะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
40. นางสาวทัศน์ลักษณ์  บุญลิขิต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
41. นายดนัย  วรรณตัน  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เริ่มประชุมเวลา      13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)                       
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้  เป็นการประชุมครั้งที่ 4/2563                                            
  มีระเบียบวาระการประชุมส าคัญ ดังนี้ 

 1) ผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
  ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2) ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
  พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการ
  พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค ฯ 

 3) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา                 
  กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 

 4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี             
  ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 5) การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1          
  (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 6) การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๒… 
 
 
 

นายวิรุฬ  พรรณเทวี  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ประธานการประชุม 
 



 

  -๔- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท ารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/๒๕63 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม 
จ านวน 33 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด           
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 

 3.1 ผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี               
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จ านวน 129,746,300 บาท 
(หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 
12,497,696.48 บาท (สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบหกบาท               
สี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.63 ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 53,845,300 บาท 
(ห้าสิบสามล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 41.50 
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 59,534,443.52 บาท (ห้าสิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่น
สี่พันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 45.89 และมีเงินเหลือจ่าย 
จ านวน 3,868,860 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
  ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                   

 3.2 ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด             
และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ฯ 

  คณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาศึกษาร่ างพระราชบัญญัติ               
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดแผนการประชุม                  
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยก าหนดให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัดเข้าร่วม
ประชุมชี้แจง ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

/คณะกรรมาธิการ... 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๕- 
   

คณะกรรมาธิการ วัน/เดือน/ปี สถานที่ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
สภาผู้แทนราษฎร 

8 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมงบประมาณ 
(สผ.) ชั้น 6  

อาคารรัฐสภา 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

10 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมกรรมาธิการ 
(สผ.) 416  

ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วุฒิสภา 

27 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมกรรมาธิการ 
(สผ.) 410  

ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

  ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 จ านวน 291,301,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งพัน
บาทถ้วน) และได้พิจารณาปรับลดงบประมาณจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค
10,121,500 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ 
281,179,500 บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อย   
บาทถ้วน) และได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ฯ แจ้งหน่วยด าเนิน        
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จัดท ารายละเอียดโครงการ ฯ ตามวงเงินที่คงเหลือภายหลัง            
จากคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ได้เสนอปรับลด เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 และให้จังหวัดด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             
พ.ศ. 2560 ต่อไปแล้ว 

  ส านักงบประมาณ ได้มีหนังสือแจ้งการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี
เงื่อนไขท้ายสัญญาว่าจะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ แต่เนื่องจากเป็น
งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ หน่วยงานจึงต้องท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) เพ่ือขออนุมัติโครงการ และขอมอบอ านาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการ 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ฯ 

/3.3 นโยบาย... 

 

 

นายวิรุฬ  พรรณเทวี  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ประธานการประชุม 
 



 

  -๖- 
   

 3.3 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด              
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 

 จากการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1.ลักษณะโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 - Do 
1) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) 

นโยบายรัฐบาลทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้งศักยภาพโอกาสปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี (area)  

2) แผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-
ปลายทาง  

3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค
งบประมาณระยะเวลา  

4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ  

5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนระบุความพร้อมของพ้ืนที่
สามารถด าเนินโครงการได้ทันที  

6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณา             
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้  

7) โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์จะต้องแสดง
หน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป  

8) กบจ./กบก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการมากกว่า 1 ปีได้  

9) โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ต้องได้รับการอนุมัติ/
อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน 

  - Don’t  
1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชน

โดยตรงส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุ
ประกอบการฝึกอบรม) 

2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานตาม
ภารกิจปกติของส่วนราชการ)  

3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารสถานของส่วนราชการ  

4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา
ฝึกอบรมดูงานเว้นแต่ (1) ฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านความมั่นคง (2) กลุ่มเป้าหมาย
ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งจะต้องแสดงเป้าหมายขอบเขตการด าเนินงาน             
ให้ชัดเจน  

/5) ไม่เป็น… 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๗- 
   

5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อยควรมีการจัดกลุ่มเป็น
โครงการเดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน  

6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศเว้นแต่เป็นกิจกรรม   
ที่มีข้อผูกพันกับกลุ่มประชาคมอาเซียน +3 และต้องรายงานผลการด าเนินงานว่า             
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
จังหวัดโดยจัดส่งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. 
ภายใน 45 วัน หลังการเดินทาง  

7) โครงการต้องไม่เป็นภารกิจของ อปท. เว้นแต่มีเหตุผล
ความจ าเป็นและเกินศักยภาพของอปท. รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจากอปท.  ทั้งนี้
เฉพาะอปท. ที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง 

2. งบประมาณของกลุ่มจังหวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีวงเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 8.4 พันล้านบาท  

    2.1 ส่วนที่  1 เป็นงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนา           
กลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพตามความต้องการรายพ้ืนที่หรือแก้ไขปัญหา           
ที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด  

    2.2 ส่วนที่  2 เป็นงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนา              
กลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลเชิงพ้ืนที่ระดับกลุ่มจังหวัด 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ) ภาคเหนือ 
ได้ก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ประจ าปี              
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 206,870,800 บาท (สองร้อยหกล้านแปดแสน
เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) (รวมงบบริหารจัดการ) โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณ
ไม่เกิน 2 เท่า จ านวน 413,741,600 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม  รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 4.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ    
ประจ าปขีองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1) ข้อระเบียบ/แนวทาง 
 1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 25                    

โดยสรุป กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้ด าเนินการเพ่ือแก้ ไขปัญหา                         
การปฏิบัติงานเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเพ่ิมคุณภาพการให้บริการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาเทคโนโลยีจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้โดย             
ค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชนความประหยัดความคุ้มค่าความโปร่งใสรวมทั้งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศและเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงด้วย 

/1.2 ระเบียบ… 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๘- 
   

1.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (1) ในกรณีที่หน่วยงานที่มีความจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้กรณีที่
หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับโครงการหรือกจิกรรมภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 

1.3 หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่  นร 0702 /ว 83                      
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการกิจกรรมหรือรายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถพิจารณาด าเนินการได้โดยไม่ต้องขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณ 

2) แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ                

ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับ                            
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้เสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการ    
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) หรือคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

1) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบต่อเป้าหมาย
และสาระส าคัญของโครงการ 

 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบแผนฯ หากพิจารณา             
แล้วเห็นว่า การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีผลท าให้เป้าหมายโครงการ 
กิจกรรมหรือรายการเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญตามที่ส านักงบประมาณให้
ความเห็นไว้แล้วตามข้อ 10 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดด าเนินการปรับปรุงแผน   
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่ก ากับแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพ่ือโปรดพิจารณาให้           
ความเห็นชอบ จากนั้นจึงขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

2) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และสาระส าคัญของโครงการ 

    กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายโครงการ                
กิจกรรมหรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ตามหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 
2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ แล้วส่งส าเนาให้
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

/3) หลักเกณฑ์… 
 



 

  -๙- 
   

3) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย 
(ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่
ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือโครงการเดิม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ด าเนินตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีอย่างเคร่งครัด หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จะต้องด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผล
ความจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒. ในกรณีท่ีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ด าเนินการได้
เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ด าเนินโครงการส ารอง
ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y๒) ก่อน ทั้งนี้ สามารถด าเนินกิจกรรมบางส่วน
ของโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y๒) เท่าที่มีงบประมาณ
อยู่ได้ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถน าไปด าเนินการในปีถัดไปโดยให้
ประสานหารือกับส านักงบประมาณก่อนด าเนินการ   

 ๒.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้    
   ๒.๒.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น 
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ   

  ๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผล
ท าให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม 

  ๒.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ   
ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๒.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง 

  ๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จ านวน 
คุณลักษณะเฉพาะ (specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (capacity) 
หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติ 

 
/๒.๒.๖ กรณ…ี 

 
 



 

  -๑๐- 
   

  ๒.๒.๖ กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมใน            
งบด าเนินงาน เช่น สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน และระยะเวลา ที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 

 ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ 
๒.๒.๑ - ๒.๒.๖ ต้องไม่มีผลท าให้ต้องเพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร 

๒.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถน าไปขยายผล
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๒ ให้เป็น
อ านาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. 
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน             
๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 

๓. ส าหรับกรณีการด าเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ให้น าเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  

๔. ในกรณีที่ด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (Y๒) ตามข้อ ๒.๑ ทั้งหมดแล้ว จึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ไปด าเนิน
โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ 
โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  

๕. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๓ และ ๔ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่าย
เลขานุการ ก.บ.ภ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการเน้นให้ด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y๒) ก่อน               
จึงก าหนดกรอบระยะเวลาในการส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อ ๓ และ ๔ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบ
จากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอค าขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

๖. การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เก่ียวข้อง 

๗. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ภ. 
มีมติเห็นชอบ 

/3) ข้อเท็จจริง...  
 
 



 

  -๑๑- 
   

3) ข้อเท็จจริง  
ส่วนราชการได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม 

ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระส าคัญ              
ของโครงการ จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้ 

    กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมาย
    และสาระส าคัญของโครงการ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท)  
หน่วยงาน รายการ/เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

     กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ดนตรีล้านนาสู่สากล 
(Lanna International Music Festival) 

2,000,000 วิทยาลยันาฏศิลป
เชียงใหม่ 

ขอยกเลิกกิจกรรมการฝึกอบรม เนื่ องจาก 
สถานการณ์การติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) และเปลี่ยนวิธีการในบางกิจกรรม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2. โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านตลาด   

     กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพื่อการผลิตน้ านมคุณภาพสูงล้านนา 
      - กิจกรรมที่ 2.2 การจัดการสุขภาพกีบโค 28,800 ส านักงานปศุสัตว์

เขต 5 
ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง 
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 
เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง 
แต่การปฏิบัติงานจริงส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  
ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมี
ระยะทางหางไกล จ าเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ 

     กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม           
และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 
      - กิจกรรมที่ 3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
และปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับการรังรองมาตรฐาน
กา ร ปฏิ บั ติ ที่ ดี ส า ห รั บฟ า ร์ ม โ คน ม ( GAP) 
มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

      
  - กิจกรรมที่ 3.๕ การตรวจประเมินและ          
การรับรองตามมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 
 
 

38,400 
 
 
 
 
 
 

45,000 

ส านักงานปศุสัตว์
เขต 5 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปศุสัตว์
เขต 5 

ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง 
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 
เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง 
แต่การปฏิบัติงานจริงส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  
ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมี
ระยะทางหางไกล จ าเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ 

 

ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง 
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 
เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง 
แต่การปฏิบัติงานจริงส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  
ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมี
ระยะทางหางไกล จ าเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ 

 
 
 

/กรณีการโอน... 

 



 

  -๑๒- 
   

กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และสาระส าคัญของโครงการ 

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival) 
งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

  ขอยกเลิกกิจกรรมการฝึกอบรม เนื่องจาก สถานการณ์               
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเปลี่ยนวิธีการในบางกิจกรรม                   
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอยกเลิกกิจกรรมการฝึกอบรม เนื่องจาก สถานการณ์การติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) และเปลี่ยนวิธีการในบางกิจกรรมเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival) 
งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

2. โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนา            
สู่การแข่งขันด้านตลาด  

 - กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพ่ือการผลิตน้ านม
คุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมที่ 2.2 การจัดการสุขภาพกีบโค งบประมาณ จ านวน 
28,800 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

   ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง เป็น           
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง แต่การปฏิบัติงานจริงส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างไกล จ าเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่พัก และค่าพาหนะ เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง                  
แต่การปฏิบัติงานจริงส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่                    
๓ จังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างไกล จ าเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ ภายใต้โครงการ
สร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านตลาด 
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพ่ือการผลิตน้ านมคุณภาพสูงล้านนา 
กิจกรรมที่ 2.2 การจัดการสุขภาพกีบโค งบประมาณ จ านวน 28 ,800 บาท             
(สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

 - กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม 
(GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ            
ตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมที่ 3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับการรังรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) 
มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 
จ านวน 38,400 บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

/ขอปรับ… 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๓- 
   
   ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง เป็น           

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง แต่การปฏิบัติงานจริงส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างไกล จ าเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่พัก และค่าพาหนะ เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง                  
แต่การปฏิบัติงานจริงส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่                    
๓ จังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างไกล จ าเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ ภายใต้
โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขัน              
ด้านตลาด กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP)                 
สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม           
และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมที่ 3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
และปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับการรังรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม               
(GAP) มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณ จ านวน 38,400 บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยส านักงาน
ปศุสัตว์เขต 5 

 - กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์ม            
โคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม           
และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมที่ 3.๕ การตรวจประเมิน            
และการรับรองตามมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ จ านวน 45,000 บาท 
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

   ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง เป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง แต่การปฏิบัติงานจริงส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการ
ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างไกล จ าเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่พัก และค่าพาหนะ เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง                  
แต่การปฏิบัติงานจริงส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพ้ืนที่                    
๓ จังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างไกล จ าเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ ภายใต้
โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขัน              
ด้านตลาด กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP)                 
สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม           
และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติ           
ที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้ านมดิบคุณภาพสูงล้านนา                 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรม                       
ที่  3.๕ การตรวจประเมินและการรับรองตามมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา   
งบประมาณ จ านวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

/4.2 การพิจารณา… 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๔- 
   

นายเกษมศักดิ์  อุทัยชนะ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 4.2 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1               
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ             
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่า ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
เป็นประธาน ได้เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน 
2563 และจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563   

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ได้ด าเนินการจัดประชุมจัดท าแผนพัฒนา                
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563              
เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส
เชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือร่วมกันทบทวน แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนที่ อ.ก.บ.ภ. ก าหนด โดยที่ประชุมได้มีการเสนอทบทวนประเด็นเป้าหมาย 
โดยมกีารเปลี่ยนแปลง ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละประเด็น การพัฒนา ดังนี้ 

  - ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เดิม 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ผลิตภณัฑม์วลรวมกลุม่จังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) 
ภาพรวมเพิม่ขึ้นเป็น (ร้อยละ) 

4 5 

2. ค่าสัมประสิทธ์ิจีนี (GINI Coefficient) ลดลง 0.40 0.38 
3. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเปน็ (บาท/ปี) 264,000 276,000 

ใหม่ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. ผลิตภณัฑม์วลรวมกลุม่จังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) 
ภาพรวมเพิม่ขึ้นเป็น (ร้อยละ) 

4 5 

2. ค่าสัมประสิทธ์ิจีนี (GINI Coefficient) ลดลง 0.40 0.38 
3. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเปน็ (บาท/เดือน) 22,000 23,000 

 /- ประเด็น... 
  

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๕- 
   
  - ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
        ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ 

เดิม 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเป็น(ล้านบาท/ปี) 120,000 125,000 
2. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เพิ่มขึ้นเป็น (บาท/คน/วัน) 

3,200 3,600 

3. ก าไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวม 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่ต่ ากว่า (ร้อยละ) 

5 5 

4. อัตราเพิ่มของรายได้จากการจ าหน่ายสินคา้ OTOP ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 25 25 

ใหม่ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเป็น (ล้านบาท) 95,000 102,000 
2. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเที่ยวกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
1 เพิ่มขึ้นเป็น (บาท/คน/วัน) 

3,200 4,000 

3. อัตราเพิ่มของรายได้จากการจ าหน่ายสินคา้หัตถกรรม เพิ่มขึ้นจากเดิม (ร้อยละ) 30 40 

     ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและ
   บริการนอกพื้นที่ 

เดิม 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้เป็น (ร้อยละ) 8 8.5 
2. มูลค่าการส่งออกรวมกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเปน็ (ร้อยละ) 10 10 

ใหม่ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้เป็น (ร้อยละ) 8.5 10 
2. มูลค่าการส่งออกรวมกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเปน็ (ร้อยละ) 10 10 

     ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 

เดิม 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิม (ร้อยละ) 2 2.5 
2. ร้อยละมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 
จากเดิม (ร้อยละ) 

1.5 2 

 

/ใหม่… 

 

  



 

  -๑๖- 
   

ใหม่ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. อัตราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิม (ร้อยละ) 6 8 
2. ร้อยละมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 
จากเดิม (ร้อยละ) 

5 7 

    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน 

เดิม 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. จ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (วัน) 

300 310 

2. พื้นที่เผาไหม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง (ร้อยละ) 10 10 

ใหม่ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 
1. จ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (วัน)/(ร้อยละ) 

40 50 

2. พื้นที่เผาไหม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง (ร้อยละ) 20 30 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 

 4.3 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ) ภาคเหนือ 
ได้ก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 206,870,800 บาท (สองร้อยหกล้านแปดแสน
เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 2 เท่า จ านวน 
413,741,600 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตนบน 1 จึงได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ได้ด าเนินการจัดประชุมจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
21 สิงหาคม เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบัน      
การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

/1.2 กลุ่มจังหวัด... 
 
  

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๗- 
   

1.2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ด าเนินการจัดประชุม
คณะท างานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวั ดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

1.3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ด าเนินการจัดประชุม             
เชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1          
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การเข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด และเมื่อได้รับผล
การรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้น าผลการประชุมละข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

   โครงการส าหรับขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพที่เป็น
ความต้องการและแก้ไขปัญหาประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย                     
4 ประเด็นพัฒนา 18 โครงการ และ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ งบประมาณ 667,601,290 บาท (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสน
หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ 1 เศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy) 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness 34,440,000 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft 303,959,000 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

รวมงบประมาณ 2 โครงการ 338,399,000   

ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่   
(Outbound Economy) 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. โครงการยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital for SMEs) 

5,143,200 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดล าปาง 

2. โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค ระยะที่ 2 
(Lanna coffee Hub Phase II) 

14,000,000 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม ่

/3. โครงการ… 
 

 

นายเกษมศักดิ์  อุทัยชนะ 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่



 

  -๑๘- 
   

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

3. โครงการเช่ือมโยงยกระดับเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern 
Thailand Food Valley) 

23,513,650 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม ่

4. โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 27,000,000 ส านักงานพาณิชย ์
จังหวัดเชียงใหม ่

5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่การเป็น
นักการตลาดสากล 

8,598,300 ส านักงานพาณิชย ์
จังหวัดล าพูน 

6. โครงการเส้นทางดินขาวให้ชาวโลกรู้จัก (ปรับปรุงเส้นทางจากอ าเภอห้างฉัตร 
(จังหวัดล าปาง) ไปอ าเภอแม่ทา (จังหวัดล าพูน) 

50,000,000 แขวงทางหลวงล าปางที่ 1 

รวมงบประมาณ 6 โครงการ 128,255,150   

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ (Agricultural Creative Economy) 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ  

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขัน
ด้านการตลาด (พื้นที่เป้าหมายเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง)   

1,819,800 ส านักงานปศุสตัว์ เขต 5 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (พื้นที่เป้าหมายเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)   

3,400,400 ส านักงานปศุสตัว์ เขต 5 

3. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตการแปรรูปน้ าผึ้งคุณภาพสูงล้านนา  1,117,470 ส านักงานปศุสตัว์ เขต 5 

4. โครงการสร้างการรับรู้การพัฒนาสินค้าปศุสัตว์คุณภาพสูงล้านนา (พื้นที่เป้าหมาย
เชียงใหม ่ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน)   

752,100 ส านักงานประชาสัมพันธ์
เขต 3 เชียงใหม ่

5. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์
และเพิ่มช่องทางการตลาด  

9,400,000 ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน 

6. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเทียมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ธุรกิจชุมชน  

5,191,400 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ 

7. โครงการการยกระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน   

4,685,750 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ 

8. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดในระบบธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์    

6,510,120 ส านักงานพาณิชย ์
จังหวัดล าพูน 

รวมงบประมาณ 8 โครงการ 32,877,040   

ประเด็นที่ 4 เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน (Low PM Economy) 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. โครงการแก้ไขปญัหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1     141,765,400 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงใหม ่

2. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
และยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์กลุม่จังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 

38,304,700 ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์
ที่ 16 เชียงใหม ่          

รวมงบประมาณ 2 โครงการ 180,070,100   
/โครงการ... 

    



 

  -๑๙- 
   

โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ประเด็นพัฒนา 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
505,000,000 บาท 

ประเด็นที่ 1 เศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy) 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

โครงการการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรม และธรรมชาติ 
ย้อนรอยตามเส้นทางพระนเรศวร 

305,000,000 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

รวมงบประมาณ 1 โครงการ 305,000,000  

ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรม สู่สากล 

75,751,693.75 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง 

รวมงบประมาณ 1 โครงการ 75,751,693.75  

 
การด าเนินโครงการดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้น

ต่อประชาชนและประเทศชาติ  
 
 
จากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น

ทางการนอกสถานที่ เมื่อวัน 15 มกราคม 2563 ณ จังหวัดล าปาง อยากให้ค านึงถึง
ความส าคัญเป็นล าดับแรกในการจัดท าแผนงานโครงการ 

 
ขอให้เลขาคณะท างานกลุ่มภารกิจ (Cluster) น าข้อสังเกตจากที่ประชุม 

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
 
 

หนังสือกองจัดท างบประมาณเขตพ้ืนที่ 10 เรื่อง ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการจัดท างบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการจัดท าโครงการ                 
ควรจะมีความชัดเจนตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงบประมาณ                  
ขอให้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนโครงการ/รายการ กับส่วนราชการ เช่น การปลูกป่า 
การท าแนวกันไฟ เป็นต้น  

 
  

 
 

/มติที่ประชุม… 
 
 
 

นางศิริพร  ตันติพงษ ์
ประธานสภาอุตสาหกรรม 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นายรัชกร  ปิยะสัจจบูลย์   
(แทน) ประธานหอการค้า 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นายบ ารุง  สังข์ขาว   
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายเกษมศักดิ์  อุทัยชนะ  
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่





 
 

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

ครั้งที่ 4/๒๕63  
วันที่ 10 กันยายน ๒๕63 เวลา 13.3๐ น.  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
*************************************** 
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