
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ครั้งที่ 1/๒๕64  

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา 13.3๐ น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

************************************ 
 

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

1. นายส าเริง  ไชยเสน (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานการประชุม 
  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
4. ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง      
5. นางสาววราศิณี  สุนทร (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางสาวพรรณี  การะกัน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
7. นายพิเดช  จันทร์ศิริ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
8. นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
9. นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดล าพูน 
10. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
11. นายบดินทร์  อินตายวง  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นางสาวภาวิไล  ชลามาตย์ (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
13. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
14. นางกรรณิการ์  นิรัติศยกุล  (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
15. นางปิยนันท์  ราชธานี  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
16. นางสาวดารุณี  ศรีนุภาพ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
17. นางขวัญหทัย  วงค์ราช  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
18. นางศิริพร  ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
19. นายอินสม  ปัญญาโสภา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
22. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
23. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
24. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
25. นางอรพินธ์  อิก าเหนิด  (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
26. นางอาภรณ์  แสงโชติ  (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
27. นางสาวอ าพัน  ใจอินตา  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นายโกสินทร์  นิยะกิจ  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นายอนันต์  จิตจง  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วแสนเมือง (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/คณะกรรมการ... 

 
 
 
 



 

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

 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
3. คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. พาณิชย์จังหวัดล าปาง 
5. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
9. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายวีระชัย  ประเสริฐโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
2. นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3. นางสาวอัจฉรา  ค ามูล  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
4. นางสาวสุวลี  ทองทัพ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
5. นางสาวจีรนุช  สีทา  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
7. นางสาวพลอยไพลิน  ค้าชัยภูม ิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
8. นางปรารถนา  เขตบรรพต  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
9. นายดนัย  วรรณตัน  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
10. นางสาวกนกจันทร์  ชวานนท์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
11. นางสาวทัศน์ลักษณ์  สิริรุจีกุล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
12. นายภานุวัฒน์  ค านินทะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
13. นายวิศรุต  หลิมศิริวงษ์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
14. นายกิตติธนัตถ์  วิษณุรัตนดิษกุล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
15. นางสาวแพรวนภา  ค าประกอบ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
16. นายอาคม  สุวรรณกันธา  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายวุฒิชัย  ค าดี   ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
18. นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายฉัตรชัย  จอมเดช  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
20. นายสุธี  สอนประสิทธ์  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ 
21. นางสาวอุไร  สมภารจันทร์ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ 
22. นายทายาท  ถีระแก้ว  ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ 
23. นางสาวปวีณา  เก่งการ  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
24. นางสาวอัญชิชา  อัตวุฒิ  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
25. นางสาวอรุณวรรณ  สุภาวรรณ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
26. นายวิกฤช  เมืองโสม  แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 
27. นายอนุสรณ์  ปูเครือ  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน 

/28. นางสาว… 
 
 
 



 

  -๓- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

28. นางสาวชุติมา  อนุรักษ์สักทอง ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน 
29. นายธีระศักดิ์  ค าห้าง  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 ล าปาง 
30. นายสรศักดิ์  ธนันไชย  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน 

เริ่มประชุมเวลา      13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)                       
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2564 มีระเบียบ
  วาระการประชุมส าคัญ ดังนี้ 

1) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการกลุ่มจังหวัด
 ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสถานะการอนุมัติโครงการ             
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3) รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี
 กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 
 สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา 

4) การมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้า
 หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

5) โครงการส ารอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ               
 พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

6) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี             
 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕63 

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท า                  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)   
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/๒๕63 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงาน
การประชุม จ านวน 19 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงาน              
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕63 

 
/ระเบียบวาระท่ี 3… 

 

 

นายส าเริง  ไชยเสน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ประธานการประชุม 
 



 

  -๔- 
   
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 

 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจาก
การเงินจังหวัด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หน่วย
ด าเนินการส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หมวดงบด าเนินงาน            
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 20,319,630 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่น              
เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายเงินกัน จ านวน 4,063,926 บาท (สี่ล้าน    
หกหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) และคงเหลือ จ านวน 16,255,704 บาท 
(สิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน)  

อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรมที่เหลืออีก 2 กิจกรรมหลัก และผู้รับจ้าง
จะส่งมอบงานภายในปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้า และบริการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,589,400 บาท 
(สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 1.1 กิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริม 
พัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  งบประมาณ
7,626,800 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)  ผลการ
ด าเนินงาน ได้มีการขยายสัญญาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค            
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้ต้องชะลอการจัดกิจกรรม และ
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มีนาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการส่งเบิกงวด 2  

 1.2 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าตลาดออนไลน์
แบบมืออาชีพ งบประมาณ 2,962,600 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันหกร้อย
บาทถ้วน) ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างด าเนินการส่งเบิกงวดสุดท้าย 

2) กิจกรรมการพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และสร้างสรรค์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,648,200 บาท (สิบล้านหกแสนสี่หมื่น
แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 2.1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรมวิถีชีวิต 
และกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา  

 2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม
สร้างสรรค ์ 

 งบประมาณกิจกรรมที่ 2.1 - 2.2 รวมทั้งสิ้น 7,548,200 บาท 
(เจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการส่งมอบงานงวด 2 และงวด 3  

 2.3 กิจกรรมสร้างแบรนด์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ล้านนาเพ่ือการท่องเที่ยว งบประมาณ 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
ผลการด าเนินงาน ได้มีการขยายสัญญาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้ต้องชะลอการจัดกิจกรรม และ
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มีนาคม 2564 

/นางสาว... 
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2.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  หน่วย
ด าเนินการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ หมวดงบลงทุน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี      
จ านวน 39,975,000 บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)               
และคงเหลือ จ านวน 39,975,000 บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน                     
บาทถ้วน) ผลการด าเนินงาน ด าเนินการไปแล้ว 90% คงค้างการตีเส้นจราจร              
คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 6 มีนาคม 2564 และจ าท าการเบิกจ่ายต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการกลุ่มจังหวัด
  ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสถานะการอนุมัติโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1) สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS              
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ างบประมาณ 
พ.ศ. 2๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด            
แบบบูรณาการ จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 281,179,500 บาท (สองร้อย
แปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ)  
  - งบลงทุน จ านวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 223,856,500 บาท 
(สองร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ร้อยละ 79.61 
  - งบด าเนินงาน จ านวน 18 กิจกรรม งบประมาณ 52,323,000 บาท 
(ห้าสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ร้อยละ 18.61 
  - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ร้อยละ 1.78 
  ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แจ้งให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 แจ้งให้หน่วยด าเนินการตามโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง                   
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                  
พ.ศ. 2560 
  2. มีหนังสือแจ้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง 
และจังหวัดล าพูนทราบ เพ่ือขอให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง 
และจังหวัดล าพูน แจ้งหน่วยด าเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดท ารายละเอียด
โครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ โดยขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งค าสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ที่ 1/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 และค าสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 

/ตอนบน 1... 
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ตอนบน 1 ที่ 10/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 อย่างเคร่งครัด และด าเนินงาน
มิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  
  - กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัดใด
จังหวัดหนึ่ง ขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยด าเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดท ารายละเอียด
และเสนอโครงการที่รับผิดชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  - กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่มากกว่า 
1 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดท ารายละเอียดโครงการที่รับผิดชอบ            
เพ่ือขออนุมัติโครงการที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 1,146,987 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่น
หกพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) คงเหลือ จ านวน 280,032,513 บาท (สองร้อย
แปดสิบล้านสามหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)  

  2) สถานะการอนุมัติโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

  การเสนอขออนุมัติโครงการ มีการเสนอขออนุมัติที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 6 โครงการ เสนอขออนุมัติที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 
4 โครงการ และเสนอขออนุมัติที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 1 โครงการ มีสถานะ 
การอนุมัตโิครงการ ดังนี้ 
  1) อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก่ 1.โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021               
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตเพ่ือการค้าชายแดน เส้นทาง 
มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม, แม่เงา อ.ขุนยวม 
จ.แม่ฮ่องสอน ผิวจราจร กว้าง 6 ม. ระยะทาง 7.835 กม.  
  3) อนุมัติโครงการแล้ว จ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา 2.โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา 
3.โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แห่งอนาคต (Food Innovation for Future Food) 4.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  สู่สากล               
5.โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 6.โครงการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า          
7.โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขัน    
ด้านการตลาด 8.โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค 
(Lanna coffee Hub) 9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

มติที่ประชุม  รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสถานะการอนุมัติโครงการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

/3.3 รายงาน... 
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 3.3 รายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่าง
นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ผู้แทนเกษตรกร สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา 

 ตามท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รายงานผลการด าเนินงาน
ของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี              
พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ให้ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน                 
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (กรอ. กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และ              
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท าสรุปความคืบหน้า ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม โดยมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงคมนาคม 
ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ มท 0227.6 (ชม)/ว 229 ลงวันที่ 
23 เมษายน 2563 พร้อมทั้งได้ประสานงานและติดตามความคืบหน้าผลการ
ด าเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

3.3.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (เชียงใหม่ – เลี่ยงเมือง
ล าพูน) มีระยะทางประมาณ 19.40 กิโลเมตร กรมทางหลวงได้ด าเนินการศึกษา              
ความเหมาะสมแล้วเสร็จปี 2550 และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ
ปี 2558 แต่เนื่องจากมีการคัดค้านจากประชาชนในพ้ืนที่ และสภาพชุมชนมีการ
ขยายตัว ประกอบกับมีการพัฒนาเส้นทางเลียบทางรถไฟ (ถนนโยธาธิการเชียงใหม่ 
- ล าพูน) เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร และมีโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 106  
ซึ่งมีแผนในอนาคตที่จะขยายเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร อีกทั้งกรมทางหลวง             
ได้ด าเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงแยก ดอยติ – เชียงใหม่ จาก 4 
ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ระยะทาง 24.35 กิโลเมตร เพ่ือเพ่ิมความจุของ
โครงข่ายทางหลวง ลดความแออัดการจราจร ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนั้น 
จึงท าให้โครงข่ายเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดล าพูนไปยังจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอยู่            
ในปัจจุบัน สามารถรองรับปริมาณการเดินทางในพ้ืนที่ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ หากใน
อนาคตมีความจ าเป็นและเหมาะสมจะพิจารณาด าเนินการศึกษาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

3.3.2 การขยายช่องจราจร ทล.106 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 106 สายดอนไชย – อุโมงค์ มีระยะทางรวมประมาณ 162.5 
กิโลเมตร (ไม่รวมช่วงที่ผ่านตัวเมืองล าพูน) ทางสายนี้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ผ่าน อ าเภอลี้ และอ าเภอบ้านโฮ่ง ไปยังอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน มีปริมาณจราจรเฉลี่ยประมาณ 2,918 – 14,710 คัน/วัน กรมทางหลวง
ได้พัฒนาและบ ารุงรักษาทางหลวงสายนี้มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับการขยาย
เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรแล้วในบริเวณชุมชนของพ้ืนที่ อ าเภอลี้ และอ าเภอ             
บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน รวม 4 แห่ง ระยะทางประมาณ 19.5 กิโลเมตร ยังเป็นทาง
ขนาด 2 ช่องจราจร ประมาณ 143 กิโลเมตร ในปี 2564 ได้รับงบประมาณ             
เพ่ือขยายเป็น 4 ช่องจราจร จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ บริเวณจุดทางแยกทางหลวง
หมายเลข 116 (อ าเภอเมืองล าพูน) – อ าเภอบ้านโฮ่ง ประมาณ 16 กิโลเมตร และ
บริเวณชุมชนบ้านห้าดวง อ าเภอลี้ ที่เป็นคอขวดอยู่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร 
รวมระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร ซึ่งจะเร่งรัดด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 

/โดยเร็วต่อไป… 
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โดยเร็วต่อไป และในปี 2565 ได้เสนอขอรับงบประมาณในช่วงที่มีปริมาณจราจรสูง 
จากบ้านแม่ป่าไผ่ - ต าบลแม่ตืน ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร หากได้รับการจัดสรร
งบประมาณจะเร่งรัดด าเนินการต่อไป ส าหรับทางส่วนที่เหลือ กรมทางหลวงได้บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาทางหลวงในระยะ 5 ปีข้างหน้า (ปี 2566 – 2570) แล้ว โดยจะ
ทยอยด าเนินการปรับปรุงเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร ตามล าดับความส าคัญการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินสองข้างทาง ความกว้างเขตทาง และข้อจ ากัดสิ่งแวดล้อมต่อไป 

3.3.3 การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข 116 
(ตอนป่าสัก – สันป่าตอง) เป็น 4 ช่องจราจร ทางช่วงดังกล่าว มีระยะทางประมาณ 
26.5 กิโลเมตร ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรแล้ว ประมาณ 
7.5 กิโลเมตร เป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร มาตรฐานทางหลวงชั้น 1 (7/12)             
และชั้น 3 (7/10) ประมาณ 19 กิโลเมตร ในปี 2564 ได้รับงบประมาณเพ่ือขยาย
เป็น 4 ช่องจราจร ช่วง ป่าสัก - สะปุ๋ง รวมระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร               
ซึ่งจะเร่งรัดด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป และในปี 2565 ได้เสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส ารวจและออกแบบรายละเอียด พร้อมประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในช่วงที่เหลือที่ยังเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร               
หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป  

3.3.4 ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 1136 
(ตอนเหมืองง่า – ล าพูน) โครงการฯ ดังกล่าว มีการตัดผ่านพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม (โบราณสถานวัดเหมืองง่าภายรัศมี 1 กิโลเมตร) ดังนั้น กรมทางหลวง
ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาเพ่ือด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) หากรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบตามกฎหมาย จะเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณและเร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป โดยใน
เบื้องต้นได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาทางหลวง ปี 2566 – 2570 แล้ว 

มติที่ประชุม     รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี    
กับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร                
สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา 

 3.4 การมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับ
หัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

  กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท 0212.1/ว 532 ลงวันที่ 26 
มกราคม 2564 แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการวินิจฉัย ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 วรรคหนึ่ง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอ านาจ
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ด ารงต าแหน่งในราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือหัวหน้าหน่วยงานของราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดโดยตรง 
ส าหรับเงินงบประมาณตามนิยามความหมายของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่จัดสรรให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เป็น
รายกรณี ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดทราบ 
รวมทั้งส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม     รับทราบการมอบอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้า

หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 3.5 โครงการส ารอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีโครงการส ารอง (Y2) ตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 122,198,560 บาท    
โดยจ าแนกเป็น 
  - งบลงทุน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 13,000,000 บาท 
ร้อยละ 10.64 
  - งบด าเนินงาน จ านวน 6 โครงการ งบประมาณ 94,198,560 บาท 
ร้อยละ 77.09 
  - งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 15,000,000 บาท 
ร้อยละ 12.28 

ระมติที่ประชุม     รับทราบโครงการส ารอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1) ข้อระเบียบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงการ 
  1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   ข้อ 15 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระท าได้ในกรณี ดังนี้ 
   1.1.1 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดของแผนงานผลผลิตหรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่ส านักงบประมาณ         
ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว  
   1.1.๒ มีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด  
   1.1.๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่ก ากับ
ดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณมีนโยบายใหม่ และมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดขึ้น 
   ข้อ ๑๖ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ด าเนินการ ดังนี้ กรณีที่ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร และหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและมีผลท าให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ
เปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ 
โดยเสนอผ่านหนว่ยรับงบประมาณ ที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงาน 

/บูรณาการ... 
 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๐- 
   

บูรณาการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนงาน
ดังกล่าวให้ส านักงบประมาณพิจารณา     
   ข้อ ๒๘ การใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต 
หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอ่ืนๆ ภายในแผนงานเดียวกัน 
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร 
ส าหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ส านักงบประมาณก าหนด 
  1.2 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 
   ข้อ 8 กรณีมีความจ าเป็นเพื่อจัดท าผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต 
หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากส านักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
   (๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจาก
รายจ่ายในงบบุคลากรรายการค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป 
รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป 
หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
   (๒) ต้องไม่น าไปก าหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
รายการค่าที่ดินรายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ 
  1.3 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ        
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
   ข้อ 8 (๒) กรณีงบประมาณเหลือจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณ
ชี้แจงความประสงค์ที่จะน างบประมาณไปใช้จ่ายโดยให้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น 
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานเจ้าภาพ และให้ส่งส าเนารายงานดังกล่าว
ให้ส านักงบประมาณทราบ 
 2) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการ 
  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย 
ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 
  ๑. เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
อย่างเคร่งครัด หากมีความจ าเป็น อย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้อง
ด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

/๒. ในกรณี… 
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  ๒. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ด าเนินการได้
เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ด าเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. 
ให้ความเห็นชอบ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้รับ 
ความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) 
ทั้งนี้ สามารถด าเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการดังกล่าวเท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้ 
ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถน าไปด าเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสาน
หารือกับส านักงบประมาณก่อนด าเนินการ 
  ๒.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ      
  ๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลท าให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม 
  ๒.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินงานโดยที่วัตถุประสงค์
ของโครงการ กิจกรรมพื้นที่ด าเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง 
  ๒.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการที่ไม่กระทบ
ต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๒.๒.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง 
  ๒.๒.6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จ านวน 
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity) 
หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติ 
  ๒.๒.7 กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน 
เช่น สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และ
ระยะเวลาที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 
  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.7 
ต้องไม่มีผลท าให้ต้องเพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร 
  ๒.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถน าไปขยายผลโครงการ
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มาก
ยิ่งขึ้นได ้
  2.4 การน าเงินเหลือจ่ายไปจ่ายตามค าพิพากษาของศาล เฉพาะกรณี
งบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ 
  ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๒ ให้เป็นอ านาจของ 
ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน ๑๕ วัน           
นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 

  
/๓. ส าหรับ... 
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  ๓. ส าหรับกรณีการด าเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ให้น าเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค   
  ๔. ในกรณีที่ด าเนินโครงการ ตามข้อ ๒.๑ ทั้งหมดแล้ว จึงจะสามารถ               
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณ
เหลือจ่าย ไปด าเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดได้ โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับ
ดูแลภาค  
  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 พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ 
ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. 
ที่ก ากับดูแลภาค  
  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเน้นให้ด าเนิน
โครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y๒) ก่อน จึงก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อ ๓ และ ๔ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอค าขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖4 

 ๖. การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ข้อเท็จจริง  
ส่วนราชการได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม 

    ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระส าคัญ                                                
    ของโครงการ จ านวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
    โครงการ/กิจกรรมหรือรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย                            
    โครงการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                              
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย      
    ของบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรร             
    หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

/นางสาว... 
 
  



 

  -๑๓- 
   

1. โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูง
ล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมหลักที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ             
การผลิตและพัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และ        
ตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 1 ,623,900 บาท            
(หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักงาน  
ปศุสัตว์เขต 5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน และ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง โดยขอเพ่ิมพ้ืนที่ด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
สถานที่ด าเนินโครงการ :  
1.จังหวัดเชียงใหม่ : อ าเภอไชยปราการ อ าเภอสันก าแพง อ าเภอแม่ออน   
2.จังหวัดล าพูน : อ าเภอแม่ทา 
3.จังหวัดล าปาง : อ าเภอห้างฉัตร 

สถานที่ด าเนินโครงการ :  
1.จังหวัดเชียงใหม่ : อ าเภอไชยปราการ อ าเภอสันก าแพง อ าเภอแม่ออน 
อ าเภอแม่วาง อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอพร้าว  
2.จังหวัดล าพูน : อ าเภอแม่ทา อ าเภอบ้านธิ อ าเภอบ้านโฮ่ง  
3.จังหวัดล าปาง : อ าเภอห้างฉัตร 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : ขอเพิ่มเติมพื้นที่ด าเนินโครงการเพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการ               
โดยเป็นการขยายพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่มีผลท าให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร 

หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : ๒.๒.4 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพ้ืนท่ีด าเนินการที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์  หน่วยงานหรือ
ภาคเอกชนท่ีมีส่วนร่วมด าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
วัตถุประสงค์ : 
1.เพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่ ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เหมาะสมต่อการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพ              
การผลิตน้ านมโค ให้สามารผลิตน้ านมดิบในปริมาณเหมาะสมตรงตามสายพันธ์ุ คุณภาพน้ านมดิบสม่ าเสมอ มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้เกษตรกรได้รับรู้และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตน้ านมโคสู่มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันใน
ตลาดโลก 
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาชีพโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรายไ ด้ให้แก่
เกษตรกร อย่างยั่งยืน 
4.เพือ่ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต พร้อมการสร้างแบรนด์สินค้า
ให้กับผลิตภัณฑ์ 
5.เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอเพ่ิมเติมพ้ืนที่ด าเนินโครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโค
คุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมหลักที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและพัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี
ส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และ
ตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 1,623,900 บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักงาน ปศุสัตว์เขต 5 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน และส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าปาง เพ่ือให้ครอบคลุมเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีความต้องการที่จะ
เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการขยายพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นในวงกว้าง ทั้งนี้ 
ไม่มีผลท าให้ต้องเพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร จึงเป็นอ านาจของ 
ก.บ.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบต่อไป 

/นางสาว... 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๔- 
   
นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

2. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
817,400 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยขอปรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดเดิม 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

งบด าเนินงาน  
1. ค่าตอบแทน 
2. ค่าใช้สอย 
    2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  
3. ค่าวัสดุ 

 
รายละเอียดกจิกรรม 
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ  
2.1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร ่
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
-ค่าจ้างเหมาเผยแพร่สปอตวิทยุ สวท. เชียงใหม่ สถานีละ 
100 ครั้ง ๆ ละ 214 บาท (รวมภาษี 7 %) 
-ค่าจ้างเหมาเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 60 วินาที           
6 สถานี ๆ ละ 100 ครั้ง ๆ ละ 107 บาท (รวมภาษี 7 %) 
-ค่าจ้างเหมาเผยแพร่สปอตวิทยุ ระบบ A.M.สวศ. ล าปาง 
100 ครั้ง ๆ ละ 107 บาท (รวมภาษี 7 %) 

817,400 
- 

817,400 
817,400 

- 
 
 

817,400 
473,400 
96,300 
21,400 

 
64,200 

 
10,700 

งบด าเนินงาน  
1. ค่าตอบแทน 
2. ค่าใช้สอย 
    2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 
    2.2 ค่าประชาสัมพันธ์ 
3. ค่าวัสดุ 

รายละเอียดกิจกรรม 
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ 
กิจกรรมที่ 3 จัดท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
-ค่าจ้างเหมาจัดท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ 
 

2.2 ค่าประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
-ค่าผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 160 ครั้ง ๆ ละ 
2,000 บาท 

817,400 
- 

817,400 
13,300 

804,100 
- 
 

13,300 
๑๓,๓๐๐ 

 
13,300 

 

 
๘๐๔,100 
440,300 
320,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
-ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
 *ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ (ละคร -            
มีผู้แสดง) ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จ านวน 2 สปอต 
งบประมาณ 67,500 บาท 
 *ค่าจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ในห้องส่ง 
จ านวน 3 ตอน (ช่วงสนทนารายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ 
ความยาว 25 นาที) งบประมาณ 96,300 บาท 
*ค่าจ้ า ง เหมาผลิตและเผยแพร่ ร ายการ โทรทัศน์                
นอกห้องส่ง จ านวน 1 ตอน (ช่วงสนทนารายการเช้านี้             
ที่ภาคเหนือ ความยาว 25 นาที) งบประมาณ 32,100 บาท 
 *ค่าจ้างเหมาผลิตสกู๊ปข่าว ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
จ านวน 8 ตอน งบประมาณ 171,200 บาท 
 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
-ค่าจ้างเหมาจัดท าแบนเนอร์และเว็บไซต์ งบประมาณ 
10,000 บาท 
2.1.2 ค่าผลิตรายการวิทยุกระเสียง 
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
-ค่าจ้างเหมาผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 160 ครั้ง ๆ ละ 
2,000 บาท  
2.1.3 ค่าผลิตสปอตวิทยุ  
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
- ค่าจ้างเหมาผลิตสปอตวิทยุ 8 สปอต ๆ ละ 3,000 บาท 
 

367,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,000 

 

 

10,000 
 

320,000 
 

320,000 
 

24,000 
 

24,000 

-ค่าผลิตสปอตวิทยุ 8 สปอต ๆ ละ 3,000 บาท 
-ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ สวท. เชียงใหม่ สถานีละ 100               
ครั้ง ๆ ละ 214 บาท (รวมภาษี 7 %) 
-ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 60 วินาที 6 สถานี 
(สวท.ล าพูน/สวท.ล าปาง/สวท.แม่ฮ่องสอน/สวท.ฝาง/
สวท.แม่สะเรียง/สวศ.แม่ฮ่องสอน) สถานีละ  100               
ครั้ง ๆ ละ 107 บาท (รวมภาษี 7 %) 
-ค่าเผยแพร่สปอตวิทยุ ระบบ A.M.สวศ. ล าปาง 100                 
ครั้ง ๆ ละ 107 บาท (รวมภาษี 7 %) 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
- ค่าผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ (ละคร-มีผู้แสดง)  
ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จ านวน 2 สปอต ๆ ละ 
๓๒,๑๐๐ บาท 
- ค่าผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ในห้องส่ง               
จ านวน 3 ตอน (ช่วงสนทนารายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ 
ความยาว 25 นาที) ตอนละ ๓๒,๑๐๐ บาท  
- ค่าผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ นอกห้องส่ง 
จ านวน 1 ตอน (ช่วงสนทนารายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ                     
ความยาว 25 นาที) 
- ค่าผลิตสกู๊ปข่าว ความยาวไม่เกิน 3 นาที จ านวน                  
8 ตอน ๆ ละ ๒๑,๔๐๐ บาท 

24,000 
21,400 

 
64,200 

 
 
 

10,700 
 
 

 

363,800 
64,200 
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/รายละเอียด... 
 



 

  -๑๕- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาเนื่องจากส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการผลิต
และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 

หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : ๒.๒.7 กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน เช่น สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม             
จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 
 

วัตถุประสงค์ : 
1.เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2.เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ส่วนราชการ อปท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการก่อปัญหามลพิษฝุ่นควัน                
ส่วนราชการ อปท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าในโครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 817,400 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยไม่ท าให้
จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง เนื่องจากส านักประชาสัมพันธ์
เขต 3 เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ได้เอง จึงเป็น
อ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบต่อไป 

3. โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กิจกรรมปรับปรุง
บูรณะทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง ระหว่าง กม. 0+000 – 
กม. 14+100 และ กม. 16+475 – กม. 20+525 งบประมาณ 25,000,000 บาท 
(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน โดยขอแก้ไข
แก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
สถานที่ด าเนินโครงการ :  
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง ระหว่าง กม. 
0+000 กม. ๑๔+๑๐๐ และ กม. ๑๖+๔๗๕ - กม. ๒๐+๕๒๕ 

สถานที่ด าเนินโครงการ :  
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.                  
๑๔+๑๐๐ กม. ๑๘+5๐๐ 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมหลัก/โครงการดังกล่าว จ านวน 
25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยถูกปรับลดปริมาณงานและเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินการจากพ้ืนที่ด าเนินการเดิม เป็นกิจกรรม
ปรับปรุงบูรณะทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.14+100 – กม.18+500 ดังนั้น จึงขอแก้ไขข้อความรายการ
งบประมาณที่คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ประการใด 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : ๒.๒.1 การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ : 
1.เพื่อเช่ือมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจและให้เกิดรายได้กับชุมชน  
3.เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
มากขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ 
4.เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดท่องเที่ยวและการบริการให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น ประชาสัมพันธ์จุดเด่นด้านการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 
กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

/มติที่ประชุม... 
 



 

  -๑๖- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอแก้ไขข้อความที่ พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา 
กิจกรรมปรับปรุงบูรณะทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง ระหว่าง 
กม. 0+000 – กม. 14+100 และ กม. 16+475 – กม. 20+525 งบประมาณ 
25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวง
แม่ฮ่องสอน จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่าย
เลขานุการฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบ
ต่อไป 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการ              
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล กิจกรรมการส่งเสริมสิ่งทอพ้ืนเมือง               
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือตอนบน 1 สู่ตลาดแฟชั่นสากล งบประมาณ 
2,122,100 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)              
หน่วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  4.1 ขอแก้ไขสถานที่ด าเนินการ  
รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

สถานที่ด าเนินโครงการ :  
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์/สินค้าหัตถอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 

สถานที่ด าเนินโครงการ :  
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้ซื้อและการจ ากัด                   
การเดินทางของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงแจ้งยกเลิกแผนการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 
๒๐๒๑ ที่มีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นผลให้ส านักงานฯ ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมเข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้น               
ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับประเทศเพื่อขยายช่องทางการตลาดในและต่างประเทศด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานที่ด าเนินการจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์/สินค้าหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔              
เป็นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า LANNA EXPO ๒๐๒๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือนมิถุนายนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้การขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลท าให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมและไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับ
ประโยชน์น้อยลง 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : ๒.๒.4 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ด าเนินการที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์                   
ของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย :  
1.ผู้ประกอบการเหมอืงแร ่โรงแต่งแร่ ผู้ประกอบการเซรามกิ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องใน Supply Chain ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2.กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า ไม้ และเซรามิก ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.ผู้ประกอบการเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
วัตถุประสงค์ : 
1.เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน 
(OTOP) สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) น าเทคโนโลยี                  
และดิจิทัล ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
3.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจและการรวมกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Cluster) 
4.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและการบริการในกลุ่มประเทศอาเซียน/ประเทศในกลุ่มความร่วมมือ         
ทางเศรษฐกิจ 

 

 
/มติที่ประชุม... 

 
 
 



 

  -๑๗- 
   
มติที่ประชุม  เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานที่ด าเนินการจากการเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าไลฟ์สไตล์/สินค้าหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
เป็นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล กิจกรรมการส่งเสริม           
สิ่งทอพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือตอนบน 1 สู่ตลาดแฟชั่นสากล 
งบประมาณ 2,122,100 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก.                 
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบต่อไป 

  4.2 ปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวิธีการ
ด าเนินงานจริง 

รายละเอียดเดิม 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 2,122,100 งบด าเนินงาน 2,122,100 
1.ค่าใช้สอย 
    1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 
    1.2 ค่าจ้างเหมาจัดหาวัตถุดิบต้นแบบ 
   1.3 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาด 
    1.4 ค่าจ้างเหมาการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
    1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 

2,055,300 
806,100 
375,000 
541,600 
275,000 

57,600 

1.ค่าใช้สอย 
   1.1 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 
    1.2 ค่าจ้างเหมาจัดหาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
   1.3 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมขยายช่องทางการตลาด 
    1.4 ค่าจ้างเหมาการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
    1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 
   1.6 ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์ 
   1.7 ค่าจ้างเหมาโมเดลลิ่งถ่ายแบบ 

2,055,300 
815,470 
390,000 
541,600 
275,000 

12,230 
15,000 

6,000 
2.ค่าตอบแทน 64,800 2.ค่าตอบแทน 64,800 
3.ค่าวัสดุ 2,000 3.ค่าวัสดุ 2,000 
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายประเภทค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ โดยน าไปถัวจ่าย             
เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบวิธีการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : ๒.๒.7 กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน เช่น สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม                  
จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 
วัตถุประสงค์ : 
1.เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน 
(OTOP) สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) น าเทคโนโลยี                  
และดิจิทัล ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
3.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจและการรวมกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Cluster) 
4.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและการบริการในกลุ่มประเทศอาเซียน/ประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
กลุ่มเป้าหมาย :  
1.ผู้ประกอบการเหมอืงแร ่โรงแต่งแร่ ผู้ประกอบการเซรามกิ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องใน Supply Chain ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2.กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า ไม้ และเซรามิก ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.ผู้ประกอบการเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
1.ผู้ประกอบการทุกระดับในห่วงโซ่การผลิตเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม  
2.หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
3.ประชาชนท่ัวไป 

/มติที่ประชุม... 
 





 

  -๑๙- 
   

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

ครั้งที่ 5/๒๕63  
วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 10.0๐ น.  

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
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  -๒๐- 
   
 


