
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 29 มีนาคม ๒๕64 เวลา 10.0๐ น.  

ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
************************************ 

 

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

1. นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานการประชุม 
  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นายส าเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
  (เลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
3. นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง  
5. นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
6. นางสาวพรรณี  การะกัน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
7. นายพิเดช  จันทร์ศิริ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
8. นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย  อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
9. นางสาววันเพ็ญ  สิงห์สุพรรณ (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าปาง 
10. นายภาคภูมิ  ธาวงค์  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นางสาวภาวิไล  ชลามาตย์ (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
13. นางสุภาพ  ผ่านภพพนาสันต์ (แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
14. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
15. นายวันชัย  ตามเพ่ิม  (แทน) ปลัดจังหวัดล าพูน 
16. นางกรรณิการ์  นิรัติศยกุล (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
17. นางปิยนันท์  ราชธานี  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
18. นายชัยวัฒน์  ประเสริฐ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
19. นายอาทิตย์  อุ่นนุช  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
20. นางขวัญหทัย  วงค์ราช  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
21. นางศิริพร  ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
22. นายอินสม  ปัญญาโสภา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
23. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
24. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
25. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
26. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
27. นางอรพินธ์  อิก าเหนิด  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
28. นางพัฒนา  วงค์วิเศษ  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
29. นางสาวอ าพัน  ใจอินตา  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นางดารุณี  ใจศิล  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
/คณะกรรมการ… 

 
 
 



 

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

 

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
3. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
6. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
7. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
8. นางอาภรณ์  แสงโชติ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นางสาวอัจฉรา  ค ามูล  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
3. นางสาวสุวลี  ทองทัพ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
4. นางสาวจีรนุช  สีทา  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
5. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นางสาวพลอยไพลิน  ค้าชัยภูม ิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
7. นางปรารถนา  เขตบรรพต  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
8. นายดนัย  วรรณตัน  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
9. นางสาวกนกจันทร์  ชวานนท์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
10. นางสาวทัศน์ลักษณ์  สิริรุจีกุล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
11. นายภานุวัฒน์  ค านินทะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
12. นายธีระพงษ์  คาวี  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
13. นางสาวกัณฐิกา  ท่ากะเซียง ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
14. นายอัครพงษ์  ปวนลอง  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นายชิตพล  ปัญญาวงศ์  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายฉัตรชัย  จอมเดช  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
17. นายประเทือง  จันทคลักษณ์ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
18. นายสนั่น เผือกพันธุ์  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ 
19. นายเชาว์  ดีพิน   ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
20. นายบัณฑูร  พงศ์ศิริ  แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 
21. นายรังสรรค์  ขอผล  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน 
22. นายธีระศักดิ์  ค าห้าง  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 ล าปาง 

เริ่มประชุมเวลา      13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)                       
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2564 มีระเบียบ
  วาระการประชุมส าคัญ ดังนี้ 

/1) สรุปผล… 

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ประธานการประชุม 
 



 

  -๓- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

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) รายงานการประชุม การเปิดการตรวจสอบ ระหว่างส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี              
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี              
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ครั้งที่ 1/2564 

5) การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการใหม่ (Y3) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6) การพิจารณาใช้เงินที่ได้จากการยกเลิกโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน ๑ ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕64 

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท า
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 1/๒๕64 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงาน
การประชุม จ านวน 20 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th 
เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 

 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจาก
การเงินจังหวัด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หน่วยด าเนินการ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หมวดงบด าเนินงาน เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี จ านวน 20,319,630 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อย
สามสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายเงินกัน จ านวน 4,063,926 บาท (สี่ล้านหกหมื่นสามพัน
เก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) และคงเหลือ จ านวน 16,255,704 บาท (สิบหกล้าน
สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน)  

/อยู่ระหว่าง… 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๔- 
   

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 ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

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

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

 2.1 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม                
วิถีชีวิต และกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา  

 2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม
สร้างสรรค ์ 

 งบประมาณกิจกรรมที่ 2.1 - 2.2 รวมทั้งสิ้น 7,548,200 บาท 
(เจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่าง     
ส่งเบิกงวดสุดท้าย 

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

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 25 มีนาคม 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

/กลุ่มจังหวัด… 
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  -๕- 
   

  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 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 2,454,658 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่น  
สี่พันหกร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) คงเหลือ จ านวน 278,724,842 บาท (สองร้อย
เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) 
 

/2) สถานะ… 



 

  -๖- 
   

  2) สถานะการอนุมัติโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 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 1 โครงการ 
ได้แก ่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 10 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 
10.โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 

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

 3.3 รายงานการประชุม การเปิดการตรวจสอบ ระหว่างส านักงานการ                
ตรวจเงินแผ่นดิน กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการตามแผนปฏิบัติ                 
ราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า                    
การลงทุน การค้าชายแดนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563  

 จากการลงพ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่า โรงเรือนที่ก่อสร้างตามงบประมาณโครงการ
เกษตรกรแต่ละกลุ่มมีการใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 40-50 ของจ านวนที่ได้รับ
สนับสนุน เนื่องจากอยู่ในช่วงทดลองปลูก ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ 
และในเรื่องของพันธุ์ไหลที่กลุ่มเกษตรกรต้องลงทุนเอง นอกจากนี้ เกษตรกรให้
ข้อมูลว่า หากถึงช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูกสตรอว์เบอร์รี่แล้วยังไม่สามารถปลูกนอก
ฤดูกาลได้ จะท าให้โรงเรือนดังกล่าวต้องปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงมีความเห็น
ว่าอยากจะใช้ประโยชน์โรงเรือนในการปลูกพืชชนิดอื่น 

 
/มติที่ประชุม... 
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  -๗- 
   
มติที่ประชุม     รับทราบรายงานการประชุม การเปิดการตรวจสอบ ระหว่างส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

 3.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 1/2564 

  ตามที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย
และสาระส าคัญของโครงการ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  1. โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่
การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมหลักที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
พัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์ม
โคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรอง
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 1,623,900 บาท (หนึ่งล้านหกแสน
สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
  2. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 817,400 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) หน่วย
ด าเนินการ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 
  3. โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กิจกรรมปรับปรุงบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข 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 
  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล กิจกรรมการส่งเสริมสิ่งทอพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องภาคเหนือตอนบน 1 สู่ตลาดแฟชั่นสากล งบประมาณ 2,122,100 บาท 
(สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หน่วยด าเนินการ ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดล าพูน 

  ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการประสานการ
ปฏิบัติจากส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือว่า กิจกรรมปรับปรุงบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข 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 ภายใต้โครงการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา จะต้องขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 

/เนื่องจาก… 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๘- 
   

เนื่องจากแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมหลัก
ดังกล่าว จ านวน 25,000,000 บาท โดยถูกปรับลดวงเงิน ซึ่งท าให้ต้องปรับลด
ปริมาณงานและเปลี่ยนแปลงจุดด าเนินการจากพ้ืนที่ด าเนินการเดิม ดังนั้น จึงขอแก้ไข
ข้อความรายการงบประมาณที่คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ เป็นกิจกรรมปรับปรุงบูรณะทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม 
– ปางอุ๋ง ระหว่าง กม.14+100 – กม. 18+500 ทั้งนี้ การปรับปรุงบูรณะทางหลวง 
1263 ตอน ขุนยวม – ปางอุ๋ง ระหว่าง กม. 0+000 กม.14+100 ได้รับ
งบประมาณในการด าเนินโครงการดังกล่าวจากกระทรวง/กรม (Funtion) แล้ว จึง
ด าเนินการต่อจากถนนเส้นดังกล่าวในช่วงระหว่าง กม. 14+100 – กม.18+500 
ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีการช ารุดทรุดโทรมของพ้ืนผิวถนน
มากท าให้ประชาชนได้รับความล าบากในการสัญจรผ่านไปมา ดังนั้น แขวงทาง
หลวงแม่ฮ่องสอนต้องชะลอการด าเนินโครงการดังกล่าว จนกว่าจะได้รับแจ้งผล
การพิจารณาจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค และการอนุมัติจากส านักงบประมาณ 

มติที่ประชุม     รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติ           
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

1) ข้อระเบียบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงการ 
 1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ข้อ 15 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระท าได้ในกรณี ดังนี้ 
 1.1.1 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตัวชี้วัด

ของแผนงานผลผลิตหรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่ส านักงบประมาณได้ให้ความ
เห็นชอบไว้แล้ว  

 1.1.๒ มีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด  

 1.1.๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรี               
ที่ก ากับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณมีนโยบายใหม่ และมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่ก าหนดขึ้น  

 ข้อ ๑๖ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ด าเนินการ ดังนี้ กรณีที่ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร และหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและมีผลท าให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ
เปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ 
โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงาน
บูรณาการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนงาน
ดังกล่าวให้ส านักงบประมาณพิจารณา 

/ข้อ ๒๘... 
 



 

  -๙- 
   

 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 าเป็นเพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต 
หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากส านักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  

  (๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
จากรายจ่ายในงบบุคลากรรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาท
ขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป 
หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  

  (๒) ต้องไม่น าไปก าหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการ
ค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาท
ขึ้นไปรายการค่าที่ดินรายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป 
หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ 

 1.3 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ข้อ 8 (๒) กรณีงบประมาณเหลือจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจง
ความประสงค์ที่จะน างบประมาณไปใช้จ่ายโดยให้ชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น และ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่อหน่วยงานเจ้าภาพ และให้ส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้
ส านักงบประมาณทราบ 

2) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการ 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือ
จ่ายของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

๑. เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการตามท่ี
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานและการเบิกจ่ายที่
รัฐบาลก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
อย่างเคร่งครัด หากมีความจ าเป็น อย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้อง
ด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

/๒. ในกรณี... 



 

  -๑๐- 
   

๒. ในกรณีท่ีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ              
ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ด าเนินโครงการที่  ก.บ.ภ.              
ให้ความเห็นชอบ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) ทั้งนี้                   
สามารถด าเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการดังกล่าวเท่าที่ มีงบประมาณอยู่ ได้                  
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... 

 
 



 

  -๑๑- 
   

  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 

 4.1 การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการใหม่ (Y3) ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564  
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเสนอโครงการใหม่ (Y3) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย (ถ้ามี) ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1266 
ตอนแม่ลาน้อย -ละอุบ ระหว่าง กม. 15+450 กม. 33+000 (เป็นช่วงๆ) 
งบประมาณ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ด าเนินการโดย แขวงทางหลวง
แม่ฮ่องสอน 

/2.โครงการ... 

 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๒- 
   

2 .โครงการจัดตั้ ง “ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพ่ือการจัดการ                 
ปัญหาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน” (Mae Hong Son Artificial Intelligent                   
Action Center For Disaster Management) (MHS Al ACDM) งบประมาณ 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด าเนินการโดย ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.โครงการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงไฟป่าหมอกควันในพ้ืนป่า               
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
ด าเนินการโดย ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 

4. โครงการปรับปรุงเส้นทางถนน คสล.สาย มส ๔๐๐๖ แยกทางหลวง
หมายเลข ๑๒๖๖ - บ้านห้วยผักไผ่ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อม     
สิ่งอ านวยความปลอดภัยระยะทาง 5.๗ กิโลเมตรงบประมาณ ๒๐,000,000 บาท 
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ด าเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการในการขอสนับสนุนงบประมาณโครงการใหม่ (Y3) ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประจ าปี             
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการขอสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ.               
ที่ก ากับดูแลภาคทราบต่อไป 

 4.2 การพิจารณาใช้เงินที่ได้จากการยกเลิกโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

/รายการ… 

รายการที่ขอยกเลิกโครงการ 
(โครงการ/กิจกรรม) 

รายการที่ขอใช้เงิน 
(โครงการ/กิจกรรม) 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตเพื่อการค้าชายแดน 
เส้นทาง มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านแม่สุริน               
ต.ขุนยวม, แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 7.835 กิโลเมตร 
กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร        
พร้อมระบบระบายน้ าสองข้างทางและสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยทางถนน  
งบประมาณ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  
ด าเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 

โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1266 ตอน             
แม่ลาน้อย-ละอุบ ระหว่าง กม. 15+450 กม. 33+000 (เป็นช่วงๆ) 
งบประมาณ 50,000,000 บาท  
ด าเนินการโดย แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 
ความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการ 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ โดยแขวง
ทางหลวงแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหน่วยด าเนินการยืนยันว่า จะสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับโครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นเร่งด่วน ดังนี้  
 (1) ทางหลวงหมายเลข 1266 ช่วง กม. 15+450 - กม. 
33+000 เป็นผิวทางเดิมที่มีความเสียหายเป็นช่วง ๆ ผิวจราจรขรุขระ
เป็นหลุมบ่อ ในช่วงฤดูฝนท าให้เกิดน้ ากัดเซาะผิวทางเสียหาย ท าให้
ประชาชนได้รับความเดือนร้อน การสัญจรไม่ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย  
 (2) เป็นเส้นทางการคมนาคมที่เช่ือมโยงไปยังจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยผ่านทางอ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่ลาน้อย และอ าเภอฮอด 
เพื่อเช่ือมโยงผ่านไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ได้อีกด้วย 





 
 
 

ภาพถ่ายการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2564  

วันที่ 29 มีนาคม ๒๕64 เวลา 10.0๐ น.  
ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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