
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ครั้งที่ 3/2564  
วันที่ 23 เมษายน 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. นางสาววราศิณี  สุนทร  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
7. นางสาวพรรณี  การะกัน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
8. นายพิเดช  จันทร์ศิริ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
9. นางปริษา  ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11. นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย  อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
12. นายพีระ  ช่วยบ ารุง  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
13. นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  ปลัดจังหวัดล าพูน 
14. นายบดินทร์  อินตายวง  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
16. นางสาววันเพ็ญ  สิงห์สุพรรณ (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าปาง 
17. นางกรรณิการ์  นิรัติศยกุล (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
18. นายบุญอยู่ เสนากุล  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
19. นางปิยนันท์  ราชธานี  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
20. นายอภิสิทธิ์  จันทร์โอพาส นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
21. นายชัยรัตน์  ทองใบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
22. นายชัยวัฒน์  ประเสริฐ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
23. ว่าที่พันตรีอนันต์  ชัยสา  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
24. นายอินสม  ปัญญาโสภา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
25. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
26. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
27. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
28. นางอรพินธ์  อิก าเหนิด  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
29. นายบุญส่ง  ไชยมณี  หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นายศเนติ  จริภาสอังกูร  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31. นายอนันต์ จิตจง  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางสาวอ าพัน  ใจอินตา  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/คณะกรรมการ… 
 
 



 

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

 

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
2. นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
3. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
5. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. นางอาภรณ์  แสงโชติ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 

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. นางสาวกุลริศา  ใจลังการ์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
9. นายดนัย  วรรณตัน  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
10. นางสาวกนกจันทร์  ชวานนท์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
11. นางสาวทัศน์ลักษณ์  สิริรุจีกุล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
12. นายภานุวัฒน์  ค านินทะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
13. นางศันสนีย์  ไชยชนะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
14. นางสาววิภารัตน์  ธนิศร  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
15. นายธีระพงษ์  คาวี  ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นายวิพากย ์ จารุพันธ์  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
17. นายชัยวัฒน์  กระแสรส์ินธุ์ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
18. นายชัชวาล  ฉัตรทอง  แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
19. นายฉัตรชัย  จอมเดช  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
20. นายเชาว์  ดีพิน   ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
21. นางสาวภาวิไล  ชลามาตย์ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นางสาวพิราวัลย์  สุจริตจันทร์ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
23. นายวุฒิชัย  ค าดี  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
24. นายอ านวย  มาเมือง  แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 
25. นายสายัณห์  กาวีวงค์  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
26. จิระวุฒิ  จันทร์งาม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 
27. นายธีระศักดิ์  ค าห้าง  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 ล าปาง 
28. นางสาวดารุณี  ใจศิล  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
29. นายมนตรี  ปลูกปัญญา  ศูนย์ป่าไม้ล าพูน  

 
/นางนิยดา...   

 
 



 

  -๓- 
   

30. นางนิยดา  หมื่นอนันต์  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 
31. ธนภัทร  คหินทพงษ์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
32. นายบุญส่ง  ด้วงประสิทธิ์ แขวงทางหลวงล าพูน 
33. นายสรวง  สุวรรณ  แขวงทางหลวงล าพูน 
34. นางสาวเกศรินทร์  สายสุริยะ เทศบาลเมืองล าพูน 
35. นางสาวสุนทรินทร์  กะรินตา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
36. นางพรอุมา  หมอยา  ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน 

เริ่มประชุมเวลา      10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)                       
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2564 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) สรุปยอดเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผน       
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

4) หน่วยงานแจ้งยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5) โครงการใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน            
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

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

7) การพิจารณาใช้เงินที่ได้จากการยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผน           
ปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 

8) ซ้อมความเข้าใจการน าเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ
ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป 

9) การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10) การพิจารณาใช้เงินที่ได้จากการยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผน    
ปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

11) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
/ระเบียบวาระท่ี ๒… 

 
 

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ประธานการประชุม 
 



 

  -๔- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ๒๕64 

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท า
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/๒๕64 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงาน
การประชุม จ านวน 15 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 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 

 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจาก
การเงินจังหวัด ณ วันที่ 21 เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หน่วยด าเนินการ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หมวดงบด าเนินงาน เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี จ านวน 20,319,630 บาท เบิกจ่ายเงินกัน จ านวน 4,063,926 บาท 
และคงเหลือ จ านวน 16,255,704 บาท  

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

 3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสถานะการอนุมัติ
โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  1) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจาก
การเงินจังหวัด ณ วันที่ 21 เมษายน 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                     
(รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) จ าแนกเป็น 

- งบลงทุน จ านวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 223,856,500 บาท              
ร้อยละ 79.61 

- งบด าเนินงาน จ านวน 18 กิจกรรม งบประมาณ 52 ,323,000 บาท 
ร้อยละ 18.61 

/- ค่าใช้จ่าย… 
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- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท ร้อยละ 1.78 

ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แจ้งให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด   

ภาคเหนือตอนบน 1 แจ้งให้หน่วยด าเนินการตามโครงการกลุ่มจังหวัด ฯ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 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 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 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 าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัดใดจังหวัด
หนึ่ง ขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยด าเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดท ารายละเอียด
และเสนอโครงการที่รับผิดชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 

- กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในเขตพ้ืนที่มากกว่า 1 จังหวัด           
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยด าเนินโครงการ/กิจกรรม                    
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จัดท ารายละเอียดโครงการที่รับผิดชอบ เพ่ือขออนุมัติ
โครงการที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

  2) สถานะการอนุมัติโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 เมษายน 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) ขอยกเลิกโครงการและโอนงบประมาณไปท าโครงการใหม่            
จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต                
เพ่ือการค้าชายแดน เส้นทาง มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 – บ้าน           
แม่สุริน ต.ขุนยวม, แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 7.835 กิโลเมตร  

/2) อนุมัติโครงการ... 
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  2) 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 และสถานะการอนุมัติโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 3.3 สรุปยอดเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้              
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากจังหวัดล าพูนว่า มีหน่วยงาน
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมขอคืนเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่  

3.3.1 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายจาก             
การด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมสิ่งทอพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ
ตอนบน 1 สู่ตลาดแฟชั่นสากล (งบประมาณ 2,122,100 บาท) ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                  
สู่สากล จ านวน 124,400 บาท 

3.3.2 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูง
ล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์ม              
ผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 
(งบประมาณ 1,๖๒๓,๙00 บาท) ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิต              
นมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด ซึ่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ล าพูนได้รับงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 271,250 บาท โดยขอคืน
เงินเหลือจ่าย จ านวน 2,745 บาท 

ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจาก                
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564      
จ านวน 127,145 บาท  

มติที่ประชุม     รับทราบสรุปยอดเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

/3.4 หน่วยงาน… 
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3.4 โครงการใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม                 
๒๕64 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบโครงการใหม่ ที่เสนอโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) โครงการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1266            
ตอนแม่ลาน้อย – ละอุบ ระหว่าง กม. 15+450 กม. 33+000 (เป็นช่วงๆ) 
งบประมาณ 50,000,000 บาท ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 

2) โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเพ่ือการจัดการปัญหา                      
สาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน” (Mae Hong Son Artificial Intelligent Action 
Center For Disaster Management) (MHS Al ACDM) งบประมาณ 3,000,000 บาท 
ด าเนินการโดย ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

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

4) โครงการปรับปรุงเส้นทางถนน คสล.สาย มส ๔๐๐๖ แยกทาง
หลวงหมายเลข ๑๒๖๖ - บ้านห้วยผักไผ่ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
พร้อมสิ่งอ านวยความปลอดภัยระยะทาง 5.๗ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,000,000 บาท 
ด าเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)           
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีมติเห็นชอบให้น าเงินงบประมาณจากการยกเลิก
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตเพ่ือการค้าชายแดน เส้นทาง 
มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 – บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม , แม่เงา        
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 7.835 กิโลเมตร 
กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน้ าสองข้างทางและสิ่ งอ านวยความสะดวกและปลอดภัยทางถนน 
งบประมาณ 50,000,000 บาท ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ขอยกเลิก
โครงการดังกล่าว เพื่อมาด าเนินโครงการตามข้อ 3.4.1 โครงการซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1266 ตอนแม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม. 
15+450 กม. 33+000 (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ 50 ,000 ,000 บาท 
ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซึ่งขณะนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ได้รายงานให้ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือทราบ เพ่ือขอให้พิจารณา
กลั่นกรองค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว และเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคต่อไป ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบจาก                
อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะได้มีหนังสือ              
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบโครงการใหม ่ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

/3.5 ซ้อมความเข้าใจ... 
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3.5 ซ้อมความเข้าใจการน าเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ
ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายท่ีพับไป 

 ส านักงบประมาณมีหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่  นร 
0702/ว64 ลงวันที่  5 มีนาคม 2564 ขอซ้อมความเข้าใจในการน าเงิน      
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอก งบประมาณไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณ
ที่พับไป เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณ  ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

1) การน าเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณ
ไปจ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไปจะกระท าได้เฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่าย             
ที่พับไปนั้นได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว โดยการน าเงินงบประมาณหรือเงินนอก
งบประมาณไปชดเชยไม่ถือเป็นการเพ่ิมวงเงินของรายการงบประมาณที่พับไป   
เช่น รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน 1 ,000 ,000 บาท หากเบิกจ่ายไม่ทันจะมี
งบประมาณที่ถูกพับไปจ านวน 200,000 บาท การน างบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน 
หรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยตามจ านวนที่พับไป คือ 200,000 บาท ยังคง
ถือว่ารายการครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นรายการที่มีวงเงิน 1,000,000 บาท 

2) หน่วยรับงบประมาณมีอ านาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร จากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันไปชดเชยงบประมาณที่พับไปได้       
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 26 
และข้อ 28 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร 
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 

3) การน าเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณที่พับไป                   
ให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยรับ
งบประมาณ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากส านักงบประมาณ เว้นแต่ระเบียบหรือ
ข้อบังคับนั้นก าหนดว่าเป็นกรณีที่ต้องขออนุมัติจากส านักงบประมาณ 

4) การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรหรือการน า
เงินนอกงบประมาณ ไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป ที่มิได้อยู่ในอ านาจ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ตามที่กล่าวในข้อ 2.2 และข้อ 2.3 หน่วยรับงบประมาณ
จะต้องขออนุมัติจากส านักงบประมาณ ส าหรับกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ส่ง
เรื่องขออนุมัติต่อส านักงบประมาณ หากส านักงบประมาณตรวจสอบแล้วว่า              
เป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจของหน่วยรับงบประมาณ ส านักงบประมาณจะส่งเรื่องคืน
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณด าเนินการตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ต่อไป 

5) ขอให้หน่วยรับงบประมาณให้ความส าคัญกับการน าเงิน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยรายการที่พับไป 
เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเงินตามที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว โดยขอให้ด าเนินการ                 
ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2564 และขอความร่วมมือหน่วยรับงบประมาณ
สรุปรายการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และการน าเงินนอก
งบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไปทุกกรณีให้ส านักงบประมาณทราบ
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีหนังสือกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชม)/ว 130 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2564 เพ่ือขอให้ส ารวจและโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี 

/งบประมาณ… 
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งบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่หน่วยด าเนินโครงการได้ก่อหนี้ผูกพันและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแต่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นพับไป โดยมีความประสงค์     
ขอน าเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือเงินนอกงบประมาณไปใช้จ่าย ชดเชย
งบประมาณที่พับไป โดยขอให้น าส่งข้อมูลให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบซ้อมความเข้าใจการน าเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ             
ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรณีการด าเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ด าเนินการ 
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 ว่า ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เนื่องจากพ้ืนที่การด าเนินงานบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ของกรมป่าไม้ จึงท าให้
หน่วยงานต้องขออนุญาตการใช้พ้ืนที่ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจกรรมจากกรมป่าไม้ดังกล่าว                    
จึงขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ท าในพ้ืนที่กรมป่าไม้พร้อมทั้งคืนเงินในการ
ด าเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน งบประมาณที่ขอยกเลิก จ านวน 4,387,575 บาท 

2) โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ได้แก่ (1) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่ งยืน  ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
งบประมาณที่ขอยกเลิก จ านวน 8,540,000 บาท (2) กิจกรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน งบประมาณ      
ที่ขอยกเลิก 3,580,000 บาท 

4.2.2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ 13 สาขาล าปาง ว่า ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากพ้ืนที่การด าเนินงานบางส่วนอยู่ในพ้ืนที่ของกรม
ป่าไม้  จึ งท า ให้หน่ วยงานต้องขออนุญาตการใช้ พ้ืนที่  มาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจกรรม
จากกรมป่าไม้ดังกล่าว จึงขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ท าในพ้ืนที่กรมป่าไม้พร้อม
ทั้งคืนเงินในการด าเนินงานดังกล่าว ดังนี้  

/1) โครงการ… 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๐- 
   

1) โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน งบประมาณท่ีขอยกเลิก จ านวน600,000 บาท 

2) โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ได้แก่ (1) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
งบประมาณท่ีขอยกเลิก จ านวน 1,960,000 บาท  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นกรณี
การด าเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ด าเนินการ            
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงต้องน าเสนอ เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคต่อไป โดยงบประมาณ         
ที่หน่วยด าเนินโครงการขอคืนเงินจากการยกเลิกโครงการ/กิจกรรมบางส่วน                
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 19,067,575 บาท ทั้งนี้ หากที่ประชุมเห็นชอบก็จะ
น าไปพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย/ยกเลิกโครงการในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี              
การด าเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ                   
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่  

     1. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

       2. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร          
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ได้แก่ (1) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืนลดปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพ้ืนที่               
ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (2) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้ง
ใหส้ านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 และส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 สาขาล าปาง 
คืนเงินจากการยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานในพื้นที่ของกรมป่าไม้ 
เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พิจารณาไปใช้ในโครงการอ่ืนต่อไป 

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

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากจังหวัดล าพูนว่า 
จังหวัดล าพูน มีโครงการ/รายการ/กิจกรรมที่ถูกพับไป ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน         
1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพ้ืนที่             
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมยกระดับ ความปลอดภัยทางแยกขนาด
ใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนท่าจักร – อุโมงค์ กับถนนอ้อมเมืองบริเวณ                 
แยกเหมืองง่า งบประมาณ 11,550,000 บาท ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงล าพูน 

/โดยมีการ… 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๑- 
   

โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 4,535,855.42 บาท คงเหลืองบประมาณที่ไม่ได้
เบิกจ่ายและถูกพับไป จ านวน 7,014,144.58 บาท จังหวัดล าพูนจึงเสนอโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือขอใช้เงินเหลือจ่าย/เงินจากการยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือชดเชย
งบประมาณโครงการดังกล่าว  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการใช้เงินจากการยกเลิกกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไป ได้แก่ โครงการพัฒนาและยกระดับ               
การท่องเที่ยวพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัย
ทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนท่าจักร – อุโมงค์ ก่อสร้างทางเชื่อม
ถนนทางหลวงหมายเลข 106 กับถนนอ้อมเมือง บริเวณแยกเหมืองง่า จ านวน 1 แห่ง 
โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ (ส่วนที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 
1136 ตอน เหมืองง่า – ล าพูน ระหว่าง กม.1+715 – กม.2+029 และ               
ทางหลวงโยธาธิการและผังเมืองอ้อมเมืองล าพูน ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+110 
จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 7,014,200 บาท ด าเนินการโดย แขวงทางหลวงล าพูน 

4.3 การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติ            
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากหน่วยงานในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ขอเสนอโครงการใหม่  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี     
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือขอรับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย (ถ้ามี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 5 หน่วยงาน จ านวน 8 โครงการ/
กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้  

โครงการ/กจิจกรม (ใหม่) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

หน่วย
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

1.โครงการงานปรับปรุงทางเท้าและตกแต่งไฟฟ้า             
แสงสว่างประดับประติมากรรมรวมทั้งงานปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณถนนด้านข้างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ทางหลวงหมายเลข 1365 ตอนสนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี – ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม. 
o+000 - กม. 0+876 (เป็นแห่ง ๆ) 
กิจกรรมงานปรับปรุงทางเท้าและตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง
ประดับประติมากรรมรวมทั้งงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนด้านข้างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทางหลวงหมายเลข 
1365 ตอนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี - ศาล                    
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม. o+000 - กม. 0+876 
(เป็นแห่ง ๆ) 

12  แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่
ที ่2 

เส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,สนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และเป็นอีกทางที่ไปสู่ศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

/โครงการ… 
 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๒- 
   

โครงการ/กจิจกรม (ใหม่) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

หน่วย
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

2.โครงการพัฒนาความปลอดภัยเส้นทางท่องเที่ยว    
ทางหลวงหมายเลข 108 กม. 63+850 - 64+600 
กิจกรรมงานติดตั้ งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภั ยบน                      
ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่กลาง – บ้าน                  
บ่อแก้ว ระหว่าง กม.63+850 - กม.64+600 ต าบล   
สบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

2.1  แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่
ที ่1 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จ านวน 44 ต้น 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 

3.โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 108 
กม.64+600 - 66+600 
กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงทางหลวงบนทางหลวง
หมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ช่วง
ระหว่าง กม.64+600 - กม.66+600 ต าบลสบเตี๊ยะ 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

50  แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่
ที ่1 

1.ก่อสร้างบูรณะปรับปรุงผิวทางเดิมโดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling 
2. ก่อสร้างขยายความกว้างคันทางและผิวทาง 
3. ก่อสร้าง Concrete Barrier 
4. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ าเดิม 
5. ติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 

4.โครงการงานติดต้ังราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเส้นทาง
ขึ้นดอยสุเทพ-พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (ระยะที่ 2) 
ในทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว – พระต าหนัก  
ภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม. 94568 - กม. 13+037 
(เป็นแห่งๆ) 
กิจกรรมงานติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเส้นทางขึ้น
ดอยสุเทพ-พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (ระยะที่ 2)                    
ในทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว – พระต าหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม. 94568 - กม. 13+037                     
(เป็นแห่งๆ)  

15  แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่
ที ่2 

เส้นทางขึ้นสู่สถานเท่ียวหลายแห่ง อาทิ น้ าตกห้วยแก้ว, 
น้ าตกวังบัวบาน,น้ าตกมณฑาธาร,วัดศรีโสดา,วัดผาสาด,   
วัดพระธาตุดอยสุเทพ,หอดูดาวสีรินธร,พระต าหนักภูพิง
คราชนิเวศน,์บ้านแล้วดอยปุยและหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน 

5.โครงการปรับปรุงเส้นทางเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน – ห้วยน้ าดัง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
และบ้านเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ระยะที่ 2 
เพ่ิมเติม) ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 
กิจกรรมโครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน – ห้วยน้ าดัง อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่ และบ้านเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
(ระยะที่ 2 เพิ่มเติม) ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร 
 
 

30  แขวงทาง
หลวงชนบท
เชียงใหม่ 

ได้ขอรับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ระยะทางทั้งสิ้น 11.5 กม. โดยได้รับงบประมาณ 
25 ลบ. ระยะทาง 5.5 กม. และยังคงพื้นที่ที่ต้อง
ด าเนินการปรับปรุงอีก 6 กม. ประกอบกับปัจจุบันเส้นทาง
ดังกล่าวได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ                
มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น แต่เส้นทางเช่ือม
แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ต่อเนื่อง ซึ่งต้องเร่งด าเนินการ                 
เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นโดยเร็ว 

6.โครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภัยภายในทางปลอด 3 แห่งใน   
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนอุโมงค์ - กองบิน 41 
บริเวณ กม. 554+143 (ทางลอดหนองประทีป), กม. 
556+576 (ทางลอดศาลเด็ก) และ กม. 560+463 
(ทางลอดช่วงสิงห์) 
กิจกรรมงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์               
อ านวยความปลอดภัยภายในทางปลอด 3 แห่งในทางหลวง
หมายเลข 11 ตอนอุโมงค์ – กองบิน 41 บริเวณ กม. 
554+143 (ทางลอดหนองประทีป), กม. 556+576             
(ทางลอดศาลเด็ก) และ กม. 560+463 (ทางลอดช่วงสิงห์) 

30 แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่
ที ่2 

เส้นทางสายหลักท่ีมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ 

/โครงการ… 
 

 



 

  -๑๓- 
   

โครงการ/กจิจกรม (ใหม่) 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

หน่วย
ด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

7.โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ ยวเชิ ง            
สุขภาพและธรรมชาติย้อนรอยตามเส้นทางพระนเรศวร            
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย – 
หัวโท ระหว่าง กม. 30+893 กม. 110+475 
กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
ธรรมชาติย้อนรอยตามเส้นทางพระนเรศวรทางหลวง
หมายเลข 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย -หัวโท 
ระหว่าง กม. 30+893 กม. 110+476 

14  แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่
ที ่3 

ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย 
– หัวโท ระหว่าง กม. 30+893 - กม. 110+475 
เป็นเส้นทางสายหลักที่ เ ช่ือมต่อจังหวัดเชียงใหม่ -
แม่ฮ่องสอน -เ ชียงราย ผ่านแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ                
ถ้ าเชียงดาว ดอยอ่างขาง น้ าพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ าดัง และไปสู่ด่านชายแดนบ้านหลักแต่ง เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่
ประชาชนจึงเห็นควรด าเนินการติดตั้งราวกันอันตราย 

8. โครงการยกระ ดับมาตรฐานความปลอดภั ย
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) 

5  ต ารวจภูธร 
ภาค 5 

โครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ             
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง         
มหาดไทย ครั้งที ่3/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 โครงการ/กิจกรรม 156.1      

มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8 โครงการ ซึ่งด าเนินการ  
โดยหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 หน่วยงาน 

4.4 การพิจารณาใช้เงินที่ได้จากการยกเลิกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 เพื่อไปด าเนินโครงการใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

 จากที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโครงการใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติ            
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ จั งหวัดแม่ ฮ่องสอน 3 โครงการ /กิจกรรม จากมติ เห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม๒๕
64 และโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 8 โครงการ /
กิจกรรม ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบวาระการพิจารที่ 4.3 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้
พิจารณาถึงความส าคัญและความพร้อมของโครงการเมื่อได้รับงบประมาณสามารถ
ด าเนินการได้ทันท ีตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ คือ โครงการปรับปรุงทางเท้าและ
ตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างประดับประติมากรรม รวมทั้งงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนด้านข้างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทางหลวงหมายเลข 1365 ตอนสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี – ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.
0+876 (เป็นแห่งๆ) งบประมาณ 12,000,000 บาท ด าเนินการโดย แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่ท่ี 2 

/นายชัยวัฒน์...   
 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๔- 
   

เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการ คือ 
1. ทางหลวงหมายเลข 1365 เป็นเส้นทางที่เข้าสู่ศูนย์ราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นเส้นทางที่ไปสู่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  700 ปี 
รวมทั้งศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่
ส าหรับจัดงาน Lanna Expo ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมรองรับ
การประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าระดับประเทศ ระดับอนุภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ โดยรองรับผู้ชมได้มากกว่า 10 ,000 คน นอกจากนี้จังหวัด
ต่างๆ ไม่ใช่เพียงเฉพาะจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เท่านั้น แต่ยังมี
จังหวัดอ่ืนๆ ที่มาใช้บริการของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ 
ตลอดจนเป็นเส้นทางที่เดินทางได้สะดวกจากการที่มีอุโมงค์ทางลอดของทางหลวงชนบท
เชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวง ท าให้มีผู้ใช้บริการเส้นทางนี้จ านวนมากเพ่ือหลีกเลี่ยง
การจราจรในเขตเมืองที่มีปริมาณการจราจรสูง 

2. เส้นทางเดินเท้าตลอดแนวสองข้างทางมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  
ท าให้ประชาชน/นักท่องเที่ยว/กลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องการเดินออกก าลังกายมาใช้
บริการทางเดินเท้าไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และไม่เอ้ือต่อผู้พิการ 
รวมทั้งมองดูไม่สวยงาม ดังนั้น กลุ่มจังหวัดฯ จึงมีความจ าเป็นในการด าเนิน
โครงการเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง 
รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้มีความสวยงาม รวมทั้งประดับตกแต่งงาน
ประติมากรรมบนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บิการ     
และยังเป็นเส้นทางท่ีเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอ่ืนๆ   

ทั้งนี้  โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y2) ในแผน  
ปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการใช้เงินจากการยกเลิกกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือไปด าเนินโครงการใหม่ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางเท้า
และตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างประดับประติมากรรม รวมทั้งงานปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณถนนด้านข้างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1365                
ตอนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี – ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.
0+000 - กม.0+876 (เป็นแห่งๆ) งบประมาณ 12,000,000 บาท ด าเนินการโดย 
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 

4.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 ส่วนราชการได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม 
ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระส าคัญ            
ของโครงการ จ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม ดังนี้ 

/1. โครงการ… 

 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นายชัยวัฒน์  กระแสร์สินธุ์  
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 



 

  -๑๕- 
   

1. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนา                   
สู่การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมหลักที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต                  
และพัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
ฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรอง
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 1,623,900 บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม 
ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และมีหน่วยงานร่วมด าเนินกิจกรรม                         
4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน 

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ได้รับ
งบประมาณ ในการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว จ านวน 463,600 บาท ซึ่งได้ขอแก้ไข
ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

รายละเอียดเดิมที่ได้รับการจัดสรร รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
งบด าเนินงาน 463,600 บาท   
รายการ/รายละเอียดกิจกรรมย่อย :  
1.4 การควบคุมคุณภาพน้ านมดิบ 
- ค่าตอบแทน 
(1. ค่าอาหารท าการนอกเวลา) 
   - ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพ
น้ านมทางห้องปฏิบัติการ งบประมาณ 30,000 บาท 

งบด าเนินงาน 463,600 บาท   
รายการ/รายละเอียดกิจกรรมย่อย :  
1.4 การควบคุมคุณภาพน้ านมดิบ 
- ค่าตอบแทน 
(1. ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ) 
   - ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าท่ีตรวจคุณภาพน้ านม
ทางห้องปฏิบัติการ งบประมาณ 30,000 บาท 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 คือ “ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ” ให้ใช้ค าที่ถูกต้อง “ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ”  

หลักเกณฑก์ารขอเปลี่ยนแปลงฯ : ๒.๒.1 การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์ หน่วยงานหรือ
ภาคเอกชนท่ีมีส่วนร่วมด าเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
วัตถุประสงค์ : 
1.เพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่ ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เหมาะสมต่อการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพ              
การผลิตน้ านมโค ให้สามารผลิตน้ านมดิบในปริมาณเหมาะสมตรงตามสายพันธุ์ คุณภาพน้ านมดิบสม่ าเสมอ มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน                         
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรได้รับรู้และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตน้ านมโคสู่มาตรฐาน มีความปลอดภัย และเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน            
ในตลาดโลก 
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาชีพโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรา ยได้               
ให้แก่เกษตรกร อย่างยั่งยืน 
4.เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ านมโคคุณภาพสูงสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต พร้อมการสร้างแบรนด์
สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ 
5.เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

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

ที่ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระท าได้ในกรณี ดังนี้ 
 

/1.1.1 กรณ.ี.. 
 

 



 

  -๑๖- 
   

 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 และ              
หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ               
ใช้จ่ายงบประมาณและมีผลท าให้ เป้าหมายหรือตัวชี้ วัดของแผนงาน ผลผลิต                 
หรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อผู้มีอ านาจก ากับแผน               
งานบูรณาการ โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอ านาจ
ก ากับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ส่งแผนงานดังกล่าวให้ส 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 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 ระเบียบ… 
 
 
 



 

  -๑๗- 
   

 1.3 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ข้อ 8 (๒) กรณีงบประมาณเหลือจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจง
ความประสงค์ที่จะน างบประมาณไปใช้จ่ายโดยให้ชี้แจงเหตุผล  ความจ าเป็น                    
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่อหน่วยงานเจ้าภาพ และให้ส่งส าเนารายงานดังกล่าว
ให้ส 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. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง           
โครงการทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ด าเนินการได้เฉพาะ
กรณีดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ด าเนินโครงการที่  ก.บ.ภ.              
ให้ความเห็นชอบ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) ทั้งนี้                   
สามารถด าเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการดังกล่าวเท่าที่มีงบประมาณอยู่ 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 การเปลี่ยนแปลง… 
 



 

  -๑๘- 
   

  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 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 าปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้ โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  
  ๕. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๓ และ ๔ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ          
ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 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. การเปลี่ยนแปลง... 
 





 
 

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

ครั้งที่ 3/2564  
วันที่ 23 เมษายน ๒๕64 เวลา 10.0๐ น.  

ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
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