รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 4/๒๕63
วันที่ 10 กันยายน ๒๕63 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
************************************
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวิรุฬ พรรณเทวี
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม
2. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
3. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
4. นายบารุง สังข์ขาว
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. นางสาววราศิณี สุนทร
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
6. นางสาวพรรณี การะกัน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
7. นายมนู ศรีประสาท
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
8. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย
อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
9. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
10. นายบดินทร์ อินตายวง
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
11. นางสุภาพ ผ่านภพพนาสันต์ (แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12. นายเจริญฐานรักษ์ รีเรียบ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13. นายบัณฑิต เจริญ
(แทน) ปลัดจังหวัดลาพูน
14. นายณัฐชัย ชีวะศิริ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
15. นางสุกัลณี เสนานุช
(แทน) พาณิชย์จังหวัดลาปาง
16. นางสุพัตรา เหลืองอภิชน
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
17. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
18. นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ จังหวัดลาปาง
19. นางสาวณิชากานต์ เป่าป่า
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลาปาง
20. นางสาวดารุณี ศรีนุภาพ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
21. นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์ จังหวัดลาพูน
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 จังหวัดลาปาง
27. นางทิพวารี คีรีวรรณ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
28. นายปรีชา สมบูรณ์ชัย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
29. นางอรพินธ์ อิกาเหนิด
(แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
30. นายอนันต์ จิตจง
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31. นายโกสินทร์ นิยะกิจ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/คณะกรรมการ...

-๒คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. นางสาวทัศนีย์ ยะจา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
6. นางอาภรณ์ แสงโชติ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
2. นายเกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
3. นางสาวปวีณา วงศ์โสม
4. นางสาวปริณฑิกา เสนาค้าไม้
5. นางสาวทัศนาภรณ์ สีทอง
6. นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา
7. นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว
8. นายฉัตรชัย จอมเดช
9. นางสาวกรรณิการ์ ลังการ์พันธุ์
10.นายชัชวาล ฉัตรทอง
11.นายวุฒิชัย คาดี
12.นายวีรศักดิ์ เสียงหวาน
13.ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
14.ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน
15.นางกษมา ประสงค์เจริญ
16.นางสาวนงคราญ มหาวัง
17.นางสุทธิพร ศรีฤทธิสกุล
18.นายสมคิด ปัญญาดี
19.นายบัณฑูร พงศ์ศิริ
20.นายกาจัด ใจงาม
21.นายรัชต สาราญชลารักษ์
22.นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ
23.นางอรทัย ทราศรีสกุล
24.นายวรวิทย์ ระวังภัย
25.นายสมเกียรติ รูปลออ
26.นายธนรัตน์ แปงใจ
27.นายเจริญ สีวาโย
28.นายสรศักดิ์ ธนันไชย

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
สานักงานปศุสัตว์เขต 5
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฎศิลปะเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาปาง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง
แขวงทางหลวงลาปางที่ 2
แขวงทางหลวงลาปางที่ 2
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลาปาง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาพูน
สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาพูน
/นายจตุรภัทร...

-๓29.นายจตุรภัทร อิ่มเพ็ง
30.นางยอดขวัญ วิภาคกิจ
31.นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน
32.นางสาวอรอนงค์ สะโงะ
33.นางกชกานต์ วัฒนวิวัฒน์
34.นางสาวสุวลี ทองทัพ
35.นางสาวสุภามาศ ใจวงค์
36.นางสาวพลอยไพลิน ค้าชัยภูมิ
37.นางสาวปรารถนา เขตบรรพต
38.นางสาวกนกจันทร์ ชวานนท์
39.นายภานุวัฒน์ คานินทะ
40.นางสาวทัศน์ลักษณ์ บุญลิขิต
41.นายดนัย วรรณตัน

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลาพูน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาพูน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาพูน
ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดลาพูน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง

นายวิรุฬ พรรณเทวี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ในวั น นี้ เป็ น การประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2563
มีระเบียบวาระการประชุมสาคัญ ดังนี้
1) ผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค ฯ
3) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565
4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5) การพิ จ ารณา (ร่ า ง) แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6) การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒…

-๔ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง

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

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดทารายงาน
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/๒๕63 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม
จ านวน 33 หน้ า โดยมี หนั งสื อแจ้ งไปยั งคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่ ม จั ง หวั ด
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

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

เพื่อทราบ

3.1 ผลการเบิ ก จ่ า ยโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จานวน 129,746,300 บาท
(หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย จานวน
12,497,696.48 บาท (สิ บสองล้ านสี่ แสนเก้ าหมื่ นเจ็ ดพั นหกร้ อยเก้ าสิ บหกบาท
สี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 9.63 ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 53,845,300 บาท
(ห้าสิบสามล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 41.50
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 59,534,443.52 บาท (ห้าสิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่น
สี่พันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 45.89 และมีเงินเหลือจ่าย
จานวน 3,868,860 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.2 ผลการพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการ
วิ สามั ญพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 สภาผู้ แทนราษฎร และคณะอนุ กรรมาธิ การจั งหวั ด/กลุ่ มจั งหวั ด
และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ฯ

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ ก าหนดแผนการประชุ ม
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกาหนดให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัดเข้าร่วม
ประชุ มชี้ แจง ต่ อคณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญพิ จ ารณาศึ กษาร่ า งพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
/คณะกรรมาธิการ...

-๕คณะกรรมาธิการ
วัน/เดือน/ปี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 8 สิงหาคม 2563
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 10 สิงหาคม 2563
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 27 สิงหาคม 2563
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
วุฒิสภา

สถานที่
ห้องประชุมงบประมาณ
(สผ.) ชั้น 6
อาคารรัฐสภา
ห้องประชุมกรรมาธิการ
(สผ.) 416
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ห้องประชุมกรรมาธิการ
(สผ.) 410
ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ทั้ งนี้ กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ได้ เสนอขอรั บการจั ดสรร
งบประมาณ ตามร่ างพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 291,301,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งพัน
บาทถ้วน) และได้พิจารณาปรับลดงบประมาณจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
10,121,500 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ
281,179,500 บาท (สองร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อย
บาทถ้ วน) และได้ มี หนั งสื อแจ้ งจั งหวั ดภายในกลุ่ มจั งหวั ด ฯ แจ้ งหน่ ว ยด าเนิ น
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จัดทารายละเอียดโครงการ ฯ ตามวงเงินที่คงเหลือภายหลั ง
จากคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ได้เสนอปรับลด เพื่อเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 และให้จังหวัดดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการ
จั ดซื้ อจั ดจ้ างตามพระราชบั ญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั ส ดุ ภาครั ฐ
พ.ศ. 2560 ต่อไปแล้ว
นายวิรุฬ พรรณเทวี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม

สานักงบประมาณ ได้มีหนังสือแจ้งการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี
เงื่อนไขท้ายสัญญาว่าจะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ แต่เนื่องจากเป็น
งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ หน่วยงานจึงต้องทาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) เพื่อขออนุมัติโครงการ และขอมอบอานาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการ

มติที่ประชุม

รับทราบผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู้ แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ฯ
/3.3 นโยบาย...

-๖3.3 นโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565
จากการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีหลักเกณฑ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.ลักษณะโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- Do
1) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda)
นโยบายรัฐบาลทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้งศักยภาพโอกาสปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ (area)
2) แผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทางปลายทาง
3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค
งบประมาณระยะเวลา
4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนระบุความพร้อมของพื้นที่
สามารถดาเนินโครงการได้ทันที
6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่ส ามารถพิจารณา
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้
7) โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์จะต้องแสดง
หน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป
8) กบจ./กบก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินการมากกว่า 1 ปีได้
9) โครงการที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ต้องได้รับการอนุมัติ/
อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน
- Don’t
1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน
โดยตรงส าหรั บ โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ จะสนั บ สนุ น เฉพาะวั ส ดุ
ประกอบการฝึกอบรม)
2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตาม
ภารกิจปกติของส่วนราชการ)
3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ ายสาหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารสถานของส่วนราชการ
4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา
ฝึกอบรมดูงานเว้นแต่ (1) ฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านความมั่นคง (2) กลุ่มเป้าหมาย
ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งจะต้องแสดงเป้าหมายขอบเขตการดาเนินงาน
ให้ชัดเจน
/5) ไม่เป็น…

-๗5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อยควรมีการจัดกลุ่มเป็น
โครงการเดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน
6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศเว้นแต่เป็นกิจกรรม
ที่มี ข้ อผู กพั นกั บกลุ่ มประชาคมอาเซี ยน +3 และต้ องรายงานผลการด าเนิ นงานว่ า
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
จังหวัดโดยจัดส่งรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ.
ภายใน 45 วัน หลังการเดินทาง
7) โครงการต้องไม่เป็นภารกิจของ อปท. เว้น แต่มีเหตุผล
ความจาเป็นและเกินศักยภาพของอปท. รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจากอปท. ทั้งนี้
เฉพาะอปท. ที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
2. งบประมาณของกลุ่มจังหวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 8.4 พันล้านบาท
2.1 ส่ ว นที่ 1 เป็ น งบประมาณเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นา
กลุ่มจั งหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพตามความต้องการรายพื้นที่หรือแก้ไขปัญหา
ที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด
2.2 ส่ ว นที่ 2 เป็ น งบประมาณเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของ
รัฐบาลเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ) ภาคเหนือ
ได้ ก าหนดกรอบการจั ดสรรงบประมาณกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 206,870,800 บาท (สองร้อยหกล้านแปดแสน
เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) (รวมงบบริหารจัดการ) โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณ
ไม่เกิน 2 เท่า จานวน 413,741,600 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

เพื่อพิจารณา

4.1 การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

1) ข้อระเบียบ/แนวทาง
1.1 ระเบี ยบว่ าด้ วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ อ 25
โดยสรุป กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
โอนเงิ น จั ด สรรหรื อ เปลี่ ย นแปลงเงิ น จั ด สรรให้ ด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
การปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพิ่มคุณภาพการให้บริการพัฒนาบุคลากร
พั ฒนาเทคโนโลยี จ ะต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น หรื อ ความเหมาะสมได้ โ ดย
คานึงถึงประโยชน์ ต่อประชาชนความประหยัดความคุ้มค่าความโปร่งใสรวมทั้งต้อง
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศและเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงด้วย
/1.2 ระเบียบ…

-๘1.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (1) ในกรณีที่หน่วยงานที่มีความจาเป็นต้องโอน
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้กรณีที่
หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดาเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
สาหรับโครงการหรือกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
1.3 หนั งสื อส านั กงบประมาณ ด่ วนที่ สุ ด ที่ นร 0702 /ว 83
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของโครงการกิจกรรมหรือรายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่กาหนดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถพิจารณาดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณ
2) แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้กาหนดแนวทางเกี่ยวกับ
การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ าย ให้ เสนอขอความเห็ นชอบจากกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) หรือคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แล้วแต่กรณี ดังนี้
1) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบต่อเป้าหมาย
และสาระสาคัญของโครงการ
การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณที่กระทบแผนฯ หากพิจารณา
แล้วเห็นว่า การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีผลทาให้เป้าหมายโครงการ
กิจ กรรมหรือรายการเปลี่ ยนแปลงไปในสาระสาคัญตามที่สานักงบประมาณให้
ความเห็นไว้แล้วตามข้อ 10 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
แผนงานบู รณาการ พ.ศ. 2559 ให้ จังหวัดหรื อกลุ่ มจั งหวั ดดาเนิ นการปรั บปรุ งแผน
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กากับแผนงานบูรณาการ
ส่ งเสริ มการพัฒนาจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวัดแบบบู รณาการ เพื่ อโปรดพิ จารณาให้
ความเห็นชอบ จากนั้นจึงขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
2) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และสาระสาคัญของโครงการ
กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายโครงการ
กิจกรรมหรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ดาเนินการได้ โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ แล้วส่งสาเนาให้
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
/3) หลักเกณฑ์…

-๙3) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย
(ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)
การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด และกลุ่ มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่
ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือโครงการเดิม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ดาเนินตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดและกลุ่มจั งหวัดจะต้องเร่งรัดดาเนินโครงการตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
ที่ รั ฐ บาลก าหนดมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีอย่างเคร่งครัด หากมีความจาเป็นอย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จะต้องดาเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่ มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผล
ความจาเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
๒. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลื อจ่าย ให้ดาเนินการได้
เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ดาเนินโครงการสารอง
ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y๒) ก่อน ทั้งนี้ สามารถดาเนินกิจกรรมบางส่วน
ของโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y๒) เท่าที่มีงบประมาณ
อยู่ได้ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถนาไปดาเนินการในปีถัดไปโดยให้
ประสานหารือกับสานักงบประมาณก่อนดาเนินการ
๒.๒ การขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของโครงการที่ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ กิ จ กรรม หรื อ รายการตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
๒.๒.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผล
ทาให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
๒.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดาเนินการ
ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่ที่จะดาเนินการก่อสร้าง
๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จานวน
คุณลักษณะเฉพาะ (specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (capacity)
หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
/๒.๒.๖ กรณี…

-๑๐๒.๒.๖ กรณีการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมใน
งบดาเนินงาน เช่น สถานที่จัด จานวนผู้ เข้าร่ว ม จานวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้ส อย
ค่าตอบแทน และระยะเวลา ที่ไม่ทาให้จานวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง
ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของโครงการตามข้ อ
๒.๒.๑ - ๒.๒.๖ ต้องไม่มีผลทาให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
๒.๓ การขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการสามารถนาไปขยายผล
โครงการที่ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม เป้ า หมายโครงการเดิ ม ให้ บ รรลุ
ผลสั มฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ การโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการตามข้อ ๒ ให้ เป็น
อานาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก.
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ทราบภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
๓. สาหรับกรณีการดาเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม หรือพื้นที่ดาเนินการซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ ให้นาเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
๔. ในกรณีที่ดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (Y๒) ตามข้ อ ๒.๑ ทั้ ง หมดแล้ ว จึ ง จะสามารถขอโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ไปดาเนิน
โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้
โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
๕. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๓ และ ๔ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ
ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนการ
ปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด พร้ อ มทั้ ง เห็ น ชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวั ดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหั วหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่าย
เลขานุ ก าร ก.บ.ภ. เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรอง และเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการเน้นให้ดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y๒) ก่อน
จึงกาหนดกรอบระยะเวลาในการส่ งคาขอเปลี่ ยนแปลงโครงการและ/หรือโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อ ๓ และ ๔ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบ
จากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคาขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
๖. การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
๗. หลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนการปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ภ.
มีมติเห็นชอบ
/3) ข้อเท็จจริง...

-๑๑3) ข้อเท็จจริง
ส่วนราชการได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระสาคัญ
ของโครงการ จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และสาระสาคัญของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

รายการ/เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมย่ อยที่ 2.4 ดนตรีล้ านนาสู่ส ากล 2,000,000 วิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหม่
(Lanna International Music Festival)

ขอยกเลิ ก กิ จ กรรมการฝึ ก อบรม เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ ก ารติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(Covid-19 ) และเปลี่ ย นวิ ธี ก ารในบางกิ จ กรรม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านตลาด
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพื่อการผลิตน้านมคุณภาพสูงล้านนา
- กิจกรรมที่ 2.2 การจัดการสุขภาพกีบโค 28,800 สานักงานปศุสัตว์ ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง
เขต 5
เป็ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า พาหนะ
เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง
แต่ ก ารปฏิ บั ติ ง านจริ ง ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เ ขต ๕
ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมี
ระยะทางหางไกล จาเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้านมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา
- กิจกรรมที่ 3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา 38,400 สานักงานปศุสัตว์ ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง
เขต 5
และปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับการรังรองมาตรฐาน
เป็ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า พาหนะ
กา ร ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ส า ห รั บ ฟ า ร์ ม โ ค น ม ( GAP)
เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง
มาตรฐานฟาร์ ม ผลิต นมดิบ คุ ณภาพสู งล้ านนา
แต่ ก ารปฏิ บั ติ ง านจริ ง ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เ ขต ๕
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมี
ระยะทางหางไกล จาเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ
- กิ จกรรมที่ 3.๕ การตรวจประเมิ นและ
การรับรองตามมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา

45,000

สานักงานปศุสัตว์
เขต 5

ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง
เป็ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า พาหนะ
เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง
แต่ ก ารปฏิ บั ติ ง านจริ ง ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เ ขต ๕
ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมี
ระยะทางหางไกล จาเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ

/กรณีการโอน...

-๑๒กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และสาระสาคัญของโครงการ
1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
กิ จกรรมย่ อยที่ 2.4 ดนตรี ล้ านนาสู่ สากล (Lanna International Music Festival)
งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ขอยกเลิกกิจกรรมการฝึกอบรม เนื่องจาก สถานการณ์
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเปลี่ยนวิธีการในบางกิจกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอยกเลิกกิจกรรมการฝึกอบรม เนื่องจาก สถานการณ์การติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) และเปลี่ยนวิธีการในบางกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival)
งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
2. โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนา
สู่การแข่งขันด้านตลาด
- กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพื่อการผลิตน้านม
คุ ณภาพสู งล้ านนา กิ จกรรมที่ 2.2 การจั ดการสุ ขภาพกี บโค งบประมาณ จ านวน
28,800 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยสานักงานปศุสัตว์เขต 5

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ ยง เป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง แต่การปฏิบัติงานจริงสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการ
ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างไกล จาเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่ พั ก และค่ า พาหนะ เนื่ อ งจากรายะเอี ย ดงบประมาณมี เ ฉพาะค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง
แต่การปฏิบัติงานจริงสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่
๓ จังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างไกล จาเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ ภายใต้โครงการ
สร้ างเสริ มนวั ตกรรมการผลิ ตนมโคคุ ณภาพสู งล้ านนาสู่ ก ารแข่ ง ขัน ด้า นตลาด
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างฝูงโคนมสุ ขภาพดีเพื่อการผลิ ตน้านมคุณภาพสูง ล้ านนา
กิ จกรรมที่ 2.2 การจั ดการสุ ขภาพกี บโค งบประมาณ จ านวน 28,800 บาท
(สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยสานักงานปศุสัตว์เขต 5
- กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม
(GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้านมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและ
ตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมที่ 3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
ปรั บปรุ งฟาร์มให้ได้รับการรังรองมาตรฐานการปฏิ บัติที่ดีส าหรั บฟาร์มโคนม (GAP)
มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ
จานวน 38,400 บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยสานักงานปศุสัตว์เขต 5
/ขอปรับ…

-๑๓นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ขอปรั บ รายละเอี ย ดงบประมาณ จากค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง เป็ น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง แต่การปฏิบัติงานจริงสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการ
ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างไกล จาเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่ พั ก และค่ า พาหนะ เนื่ อ งจากรายะเอี ย ดงบประมาณมี เ ฉพาะค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง
แต่การปฏิบัติงานจริงสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่
๓ จั ง หวัด ซึ่งมี ระยะทางห่ างไกล จาเป็นต้ องมี ค่าที่พั กและค่า พาหนะ ภายใต้
โครงการสร้ า งเสริ ม นวั ต กรรมการผลิ ต นมโคคุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนาสู่ ก ารแข่ ง ขั น
ด้านตลาด กิจกรรมหลั กที่ 3 ส่ งเสริมการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP)
สู่ ม าตรฐานฟาร์ ม ผลิ ต น้ านมดิ บ คุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนาเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมที่ 3.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
และปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับการรังรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม
(GAP) มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ จานวน 38,400 บาท (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยสานักงาน
ปศุสัตว์เขต 5
- กิจกรรมหลักที่ 3 ส่ งเสริ มการปฏิบัติที่ ดีส าหรั บฟาร์ ม
โคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตน้านมดิบคุณภาพสูงล้านนาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และตรวจรั บรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้ านนา กิจกรรมที่ 3.๕ การตรวจประเมิน
และการรับรองตามมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ จานวน 45,000 บาท
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยสานักงานปศุสัตว์เขต 5

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง เป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ เนื่องจากรายะเอียดงบประมาณมีเฉพาะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง แต่การปฏิบัติงานจริงสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการ
ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ซึ่งมีระยะทางห่างไกล จาเป็นต้องมีค่าที่พักและค่าพาหนะ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอปรับรายละเอียดงบประมาณ จากค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่ พั ก และค่ า พาหนะ เนื่ อ งจากรายะเอี ย ดงบประมาณมี เ ฉพาะค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง
แต่การปฏิบัติงานจริงสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ต้องออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่
๓ จั ง หวัด ซึ่งมี ระยะทางห่ างไกล จาเป็นต้ องมี ค่าที่พั กและค่า พาหนะ ภายใต้
โครงการสร้ า งเสริ ม นวั ต กรรมการผลิ ต นมโคคุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนาสู่ ก ารแข่ ง ขั น
ด้านตลาด กิจกรรมหลั กที่ 3 ส่ งเสริมการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP)
สู่ ม าตรฐานฟาร์ ม ผลิ ต น้ านมดิ บ คุ ณ ภาพสู ง ล้ า นนาเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการปฏิบัติ
ที่ดีส าหรั บฟาร์มโคนม (GAP) สู่ มาตรฐานฟาร์มผลิตน้านมดิบคุณภาพสูงล้ านนา
เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อมและตรวจรั บรองมาตรฐานนมคุ ณภาพสู งล้ านนา กิจกรรม
ที่ 3.๕ การตรวจประเมิ นและการรั บรองตามมาตรฐานนมคุ ณภาพสู งล้ านนา
งบประมาณ จานวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยสานักงานปศุสัตว์เขต 5
/4.2 การพิจารณา…

-๑๔4.2 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ใ นฐานะ
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่า ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เป็นประธาน ได้เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน
2563 และจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ได้ดาเนินการจัดประชุมจัดทาแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส
เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อร่วมกันทบทวน แผนพัฒนา
กลุ่ มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การจัดทาแผนที่ อ.ก.บ.ภ. กาหนด โดยที่ประชุมได้มีการเสนอทบทวนประเด็นเป้าหมาย
โดยมีการเปลี่ยนแปลง ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละประเด็น การพัฒนา ดังนี้
นายเกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เดิม
ตัวชี้วัด

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP)
ภาพรวมเพิม่ ขึ้นเป็น (ร้อยละ)
2. ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (GINI Coefficient) ลดลง
3. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเป็น (บาท/ปี)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 ปี 2565
4
5
0.40
0.38
264,000 276,000

ใหม่
ตัวชี้วัด
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุม่ จังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP)
ภาพรวมเพิม่ ขึ้นเป็น (ร้อยละ)
2. ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (GINI Coefficient) ลดลง
3. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเป็น (บาท/เดือน)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 ปี 2565
4
5
0.40
22,000

0.38
23,000

/- ประเด็น...

-๑๕- ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่
เดิม
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 ปี 2565
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเป็น(ล้านบาท/ปี) 120,000 125,000
2. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3,200
3,600
เพิ่มขึ้นเป็น (บาท/คน/วัน)
3. กาไรสุทธิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
5
5
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่ต่ากว่า (ร้อยละ)
4. อัตราเพิ่มของรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ)
25
25

ใหม่
ตัวชี้วัด
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเป็น (ล้านบาท)
2. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
1 เพิ่มขึ้นเป็น (บาท/คน/วัน)
3. อัตราเพิ่มของรายได้จากการจาหน่ายสินค้าหัตถกรรม เพิ่มขึ้นจากเดิม (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 ปี 2565
95,000 102,000
3,200
4,000
30

40

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและ
บริการนอกพื้นที่
เดิม
ตัวชี้วัด
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ เป็น (ร้อยละ)
2. มูลค่าการส่งออกรวมกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเป็น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 ปี 2565
8
8.5
10
10

ใหม่
ตัวชี้วัด
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้ เป็น (ร้อยละ)
2. มูลค่าการส่งออกรวมกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้นเป็น (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 ปี 2565
8.5
10
10
10

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์
เดิม
ตัวชี้วัด
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิม (ร้อยละ)
2. ร้อยละมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น
จากเดิม (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 ปี 2565
2
2.5
1.5
2

/ใหม่…

-๑๖ใหม่
ตัวชี้วัด
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิม (ร้อยละ)
2. ร้อยละมูลค่าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น
จากเดิม (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 ปี 2565
6
8
5
7

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน
เดิม
ตัวชี้วัด
1. จานวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (วัน)
2. พื้นที่เผาไหม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง (ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 ปี 2565
300
310
10

10

ใหม่
ตัวชี้วัด
1. จานวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (วัน)/(ร้อยละ)
2. พื้นที่เผาไหม้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง (ร้อยละ)

มติที่ประชุม

ค่าเป้าหมาย
ปี 2564 ปี 2565
40
50
20

30

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

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ) ภาคเหนือ
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ได้กาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ประจาปี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จานวน 206,870,800 บาท (สองร้อยหกล้านแปดแสน
เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 2 เท่า จานวน
413,741,600 บาท (สี่ร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ เพื่อให้ แผนปฏิบัติราชการของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็ น ไปตามขั้ น ตอนและแนวทางปฏิ บั ติก ลุ่ ม จัง หวั ด
ภาคเหนือตนบน 1 จึงได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ได้ดาเนินการจัดประชุมจัดทา
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่
21 สิงหาคม เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3
โรงแรมดิ เอ็มเพรส เชีย งใหม่ อ าเภอเมือ งเชีย งใหม่ จั งหวัด เชีย งใหม่ โดยเชิ ญ
กลุ่ มเป้ าหมายประกอบด้ วยส่ วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม สถาบั น
การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
/1.2 กลุ่มจังหวัด...

-๑๗1.2 กลุ่ ม จั งหวั ดภาคเหนือ ตอนบน 1 ได้ด าเนิ น การจัด ประชุ ม
คณะท างานพิ จ ารณาและกลั่ น กรองโครงการภายใต้ แ ผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนื อตอนบน 1 และแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจังหวั ดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุม
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1.3 กลุ่ ม จั งหวั ดภาคเหนือ ตอนบน 1 ได้ด าเนิ น การจัด ประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บั ติ การรับ ฟั ง ความคิด เห็ น แผนพั ฒ นากลุ่ มจั ง หวัด ภาคเหนือ ตอนบน 1
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การเข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด และเมื่อได้รับผล
การรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้นาผลการประชุมละข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป
นายเกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการส าหรับขับเคลื่ อนการพัฒ นาเพื่อเพิ่มศั กยภาพที่เป็ น
ความต้ อ งการและแก้ ไ ขปั ญ หาประเด็ น ร่ ว มของกลุ่ ม จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย
4 ประเด็นพัฒนา 18 โครงการ และ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ งบประมาณ 667,601,290 บาท (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสน
หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้
ประเด็นที่ 1 เศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy)

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness
2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft
รวมงบประมาณ 2 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานเจ้าภาพ

34,440,000

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
303,959,000 สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
338,399,000

ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
(Outbound Economy)
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานเจ้าภาพ

1. โครงการยกระดับสถานประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยี 5,143,200 สานักงานอุตสาหกรรม
ดิจิทัล (Digital for SMEs)
จังหวัดลาปาง
2. โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค ระยะที่ 2 14,000,000 สานักงานอุตสาหกรรม
(Lanna coffee Hub Phase II)
จังหวัดเชียงใหม่

/3. โครงการ…

-๑๘โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการเชื่อมโยงยกระดับเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern
Thailand Food Valley)
4. โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022

งบประมาณ
(บาท)
23,513,650
27,000,000

5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่การเป็น 8,598,300
นักการตลาดสากล
6. โครงการเส้นทางดินขาวให้ชาวโลกรู้จัก (ปรับปรุงเส้นทางจากอาเภอห้างฉัตร 50,000,000
(จังหวัดลาปาง) ไปอาเภอแม่ทา (จังหวัดลาพูน)
รวมงบประมาณ 6 โครงการ
128,255,150

หน่วยงานเจ้าภาพ
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์
จังหวัดลาพูน
แขวงทางหลวงลาปางที่ 1

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ (Agricultural Creative Economy)
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขัน
ด้านการตลาด (พื้นที่เป้าหมายเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง)
2. โครงการเพิ่ มศั กยภาพการผลิ ตโคเนื้ อคุ ณภาพดี ของกลุ่ ม จั งหวั ดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 (พื้นที่เป้าหมายเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน)
3. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตการแปรรูปน้าผึ้งคุณภาพสูงล้านนา
4. โครงการสร้างการรับรู้การพัฒนาสินค้าปศุสัตว์คุณภาพสูงล้านนา (พื้นที่เป้าหมาย
เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน)
5. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์
และเพิ่มช่องทางการตลาด
6. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเทียมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ธุรกิจชุมชน
7. โครงการการยกระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
8. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดในระบบธุรกิจสินค้าเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์
รวมงบประมาณ 8 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานเจ้าภาพ

1,819,800

สานักงานปศุสตั ว์ เขต 5

3,400,400

สานักงานปศุสตั ว์ เขต 5

1,117,470
752,100

สานักงานปศุสตั ว์ เขต 5
สานักงานประชาสัมพันธ์
เขต 3 เชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลาพูน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์
จังหวัดลาพูน

9,400,000
5,191,400
4,685,750
6,510,120
32,877,040

ประเด็นที่ 4 เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน (Low PM Economy)
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานเจ้าภาพ

1. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

141,765,400 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล 38,304,700 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
และยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าต้นน้าป่าอนุรักษ์กลุม่ จังหวัด
ที่ 16 เชียงใหม่
ภาคเหนือตอนบน 1
รวมงบประมาณ 2 โครงการ
180,070,100

/โครงการ...

-๑๙โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 2 ประเด็นพัฒนา 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
505,000,000 บาท
ประเด็นที่ 1 เศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy)
งบประมาณ
หน่วยงานเจ้าภาพ
(บาท)
โครงการการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรม และธรรมชาติ 305,000,000 สานักงานการท่องเที่ยว
ย้อนรอยตามเส้นทางพระนเรศวร
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
305,000,000
รวมงบประมาณ 1 โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรม สู่สากล
รวมงบประมาณ 1 โครงการ

งบประมาณ
หน่วยงานเจ้าภาพ
(บาท)
75,751,693.75 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง
75,751,693.75

นางศิริพร ตันติพงษ์
ประธานสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

การดาเนินโครงการดังกล่าวควรคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้น
ต่อประชาชนและประเทศชาติ

นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์
(แทน) ประธานหอการค้า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

จากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ เมื่อวัน 15 มกราคม 2563 ณ จังหวัดลาปาง อยากให้คานึงถึง
ความสาคัญเป็นลาดับแรกในการจัดทาแผนงานโครงการ

นายเกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้เลขาคณะทางานกลุ่มภารกิจ (Cluster) นาข้อสังเกตจากที่ประชุม
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ

นายบารุง สังข์ขาว
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หนังสือ กองจัดทางบประมาณเขตพื้นที่ 10 เรื่อง ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการจัดทางบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการจัดทาโครงการ
ควรจะมี ค วามชั ด เจนตามข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของส านั ก งบประมาณ
ขอให้ตรวจสอบความซ้าซ้อนโครงการ/รายการ กับส่วนราชการ เช่น การปลูกป่า
การทาแนวกันไฟ เป็นต้น

/มติที่ประชุม…

ภาพถ่ายการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 4/๒๕63
วันที่ 10 กันยายน ๒๕63 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
***************************************

-๒-

