
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕64 เวลา 13.3๐ น.  
การประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) 

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
************************************ 

 

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

1. นายส าเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     ประธานการประชุม 
 (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1))   

2. นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
3. นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง) 
4. นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน) 
5. นางสาววราศิณี  สุนทร  (แทน) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นางสาวพรรณี  การะกัน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
7. นายพิเดช  จันทร์ศิริ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
8. นายวรสิทธิ์  จาตุรัตน ์  คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย  อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
10. นางสาวภาวิไล  ชลามาตย์ (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายบดินทร์  อินตายวง  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
13. นางสาววันเพ็ญ  สิงห์สุพรรณ (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าปาง 
14. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
15. นายวันชัย  ตามเพ่ิม  (แทน) ปลัดจังหวัดล าพูน 
16. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินต๊ะปวง นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
17. นายสมพร วะเท  นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
18. นางกรรณิการ์  นิรัติศยกุล (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
19. นางสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
20. นางสาวอ้อมนภา  ยะโอ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายชัยรัตน์  ทองใบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
22. นายชัยวัฒน์  ประเสริฐ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
23. นางมนัสนันท์  วิทยาธมนันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
24. นายอินสม  ปัญญาโสภา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
25. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
26. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
27. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
28. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
29. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
30. นางอรพินธ์  อิก าเหนิด  (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
31. นายบุญส่ง  ไชยมณี  หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางสาวอ าพัน  ใจอินตา  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นายอนันต์  จิตจง  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นายธีระพงษ์  คาวี  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/คณะกรรมการ… 
 

 



 

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

 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
3. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
5. นางอาภรณ์  แสงโชติ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายวีระชัย  ประเสริฐโส  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
2. นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3. นางสาวอัจฉรา  ค ามูล  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
4. นางสาวสุวลี  ทองทัพ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
5. นางสาวรฐณ์ชนกภ์  สาธุเม 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. นางสาวอมรรัตน์  พลเหิม กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
14. นางศันสนีย์  ไชยชนะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
15. นางสาววิภารัตน์  ธนิศร  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
16. นายฉัตรชัย  จอมเดช  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
17. นายประเทือง  จันทคลักษณ์ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
18. นางพนิดา  วานิชรัตน์  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายอิสระ  ศิริไสยาสน์  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายนิทัศน์  ปัญโญ  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายสงกรานต์  มูลวิจิตร  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นายปฐมชาติ  ศรีเจริญจิตร์ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
23. นางกัลยา  ชาติดี  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
24. นางณัฐธยาน์  ศรีสุวรรณ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
25. นางสาวปริศนา  กันชิวเท ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
26. นายพิชิตชัย  เกลอดู  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
27. นางธนาภรณ์  เจริญสุข  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
28. นายธีระศักดิ์  ค าห้าง  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 
29. นางจุฑามาส  เขื่อนสอน  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
30. นางสาวนุจรินทร์  อินธิยะ ส านักงานจังหวัดล าปาง 
31. นางสาวกมลชนก  ตั้งตัว  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
32. นายทศพล  พรหมแปง  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
33. นางนิยดา  หมื่นอนันต์  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 

/34. นายธรภัทร… 
 



 

  -๓- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

34. นายธรภัทร  คหินทพงษ์  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
35. นางธารารักษ์  ฟูอ้าย  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
36. นายธณัท  ปภพธนานนท์ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 

เริ่มการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เวลา 13.30 น. 

 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การประชุมวันนี้จึงเป็นการประชุมด้วย
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) อาศัยระเบียบตามพระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรา 9 (1) 
ก าหนดว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง                
จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วม
การประชุม โดยมีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครบองค์ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คน 
2.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 คน 
3.จังหวัดแม่ล าปาง มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คน 
4.จังหวัดล าพูน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คน 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ติดภารกิจ
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบหมายให้                    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) เป็นประธานการประชุมฯ 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน        
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 
4/2564 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การประชุมวันนี้จึงเป็นการประชุมด้วย
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) มีระเบียบวาระการประชุม
ส าคัญ ดังนี้ 

1) สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

2) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) สรุปยอดเงินงบประมาณที่หมดความจ าเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

4) ขอรับการสนับสนุนชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

5) การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการส ารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 

/6) การพิจารณา… 
 

 

นายส าเริง  ไชยเสน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
(แทนผู้ว่าราชการจังหวดัเชยีงใหม่) 
ประธานการประชุม  



 

  -๔- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

6) การพิจารณาน าเงินงบประมาณที่หมดความจ าเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เพ่ือน าไปด าเนินโครงการส ารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ            
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7) การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี             
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕64  

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท า
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/๒๕64 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงาน
การประชุม จ านวน 23 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 3/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 

 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ     
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ า
งบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ             
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 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 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท ร้อยละ 1.78 

โดยมีผลการเบิกจ่าย จ านวน 11,646,320.75 บาท คงเหลือ 
จ านวน 225,803,763.17 บาท (ข้อมูลจากระบบ GFMIS เมื่อวันที่  16 
มิถุนายน 2564) 

 
 

/ทั้งนี้… 
 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๕- 
   

ทั้งนี้ มีการอนุมัติโครงการแล้ว จ านวน 10 โครงการ และอยู่ระหว่าง
รอเสนอขออนุมัติโครงการ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1266 ตอนแม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง              
กม. 15+450 กม. 33+000 (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ 50,000,000 บาท 
ด าเนินการโดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1    
มีมติเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2564 ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจาก            
ส านักงบประมาณแล้วว่า ส านักงบประมาณได้พิจารณาแล้ว อนุมัติให้กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ตามที่ขอท าความตกลง
กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่
สิบล้านบาทขึ้นไป โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะด าเนินการแจ้งให้
จังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม     รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 3.2 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และได้พิจารณาตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 88,126,600 บาท ดังนี้ 

- งบลงทุน จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 66,293,800 บาท 
ร้อยละ 75 

- งบด าเนินงาน จ านวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 16,832,800 บาท                   
ร้อยละ 19 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท ร้อยละ 6 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness 702,500 ส านักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft 50,000,000 ส านักงานการท่องเที่ยว 
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

3.โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 6,000,000 ส านักงานพาณิชย ์
จังหวัดเชียงใหม ่

4.โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขัน
ด้านการตลาด 

577,000 ส านักงานปศุสตัว์ เขต 5 

5.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 897,600 ส านักงานปศุสตัว์ เขต 5 
/6.โครงการ... 

 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๖- 
   

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 

6.โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 22,858,900 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มจังหวดัเชียงใหม ่

7.โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรมสู่สากล 

2,090,600 มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

8.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

รวมงบประมาณ 8 โครงการ 88,126,600  

มติที่ประชุม     รับทราบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.3 สรุปยอดเงินงบประมาณที่หมดความจ าเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3.3.1 เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด         
ภาคเหนือตอนบน 1  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีเงินเหลือจ่ายจากการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ านวน 7 
โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 4,795,210 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม หน่วยด าเนินการ 
ได้รับจัดสรร  

(บาท) 
เงินที่หมดความจ าเป็น 

(บาท) 
1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด 141,395 
 1.1 กิจกรรมสร้างการรับรู้การเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนม

คุณภาพสูงล้านนา 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 558,000 59,250 

 1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมขั้นพ้ืนฐานสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นอุตสาหกรรม   

ส านักงานปศุสตัว์เขต 5 118,800 79,400 

 1.3 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนามาตรฐานนม
คุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม 
(GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรอง
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 

ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด
ล าพูน 

271,250 2,745 

2 โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถลีา้นนา 613,270 
 2.1 กิจกรรมสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  (ประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อวิทยุ/โทรทัศน์) 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 1,125,000 364,870 

 2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนากิจกรรม
ย่อยที่ 1.1 จัดกิจกรรส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา 
กิจกรรมย่อยที ่1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณี
ล้านนา 

ส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

 3,500,000         111,000  

 2.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวบนถนนสายหลักและ
สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่    

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 30,000,000          137,400  

/3.โครงการ… 
 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๗- 
   
ล า 
ดับ 

กิจกรรม หน่วยด าเนินการ 
ได้รับจัดสรร  

(บาท) 
เงินที่หมดความจ าเป็น 

(บาท) 
3 โครงการแก้ไขปญัหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2,943,300 

 3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 817,400 96,300 

 3.2 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างมีส่วนร่วมในเขต           
ป่าสงวนแห่งชาติ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที ่1 

6,682,000 2,827,000 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที ่3 

5,923,000 20,000 

4 โครงการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  484,901 
 4.1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย สร้างความชุ่มช้ืน

และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
อย่างยั่งยืน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที ่3 

7,940,400 36,400 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 1  
สาขาแมฮ่่องสอน  

2,100,000 273,000 

 4.2 กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชด าริ 
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 1 สาขาแมฮ่่องสอน  

2,175,600 175,501 

5 โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสูก่ารพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ืออนาคต (Food Innovation for 
Future Food) 

920 

 กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์และร้อยเรียงเรื่องราวด้วยมัลติมี เดียใน
อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Food Storytelling Multimedia)  

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที ่1 

2,000,900 920 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล 385,824 
 กิจกรรมการส่งเสริมสิ่งทอพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ

ตอนบน 1 สู่ตลาดแฟช่ันสากล 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ล าพูน 

2,122,100 385,824 

7 โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค (Lanna Coffee Hub) 225,600 
 7.1 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของเกษตรและ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ (Coffee Entrepreneurs 
Dexelopment) 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม ่

2,292,600   112,600  

 7.2 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวเนื่องภายใต้  BCG MODEL 
(Green Packaging for Coffee Trade & Industry) 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม ่

1,563,000 113,000 

รวมเงินเหลือจ่าย จ านวน 7 โครงการ 13 กิจกรรม 4,795,210 

3.3.2 เงินงบประมาณที่ได้จากการยกเลิกกิจกรรม/โครงการ 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีเงินที่ได้จากการยกเลิก
กิจกรรม/โครงการ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีการด าเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ  

/โครงการ... 

 



 

  -๘- 
   

โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ประธานอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือตามหนังสือหนังสือ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  นร 
1120/2945 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม 
งบประมาณ 12,053,375 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล า 
ดับ 

กิจกรรม หน่วยด าเนินการ 
ได้รับจัดสรร  

(บาท) 
เงินที่หมดความจ าเป็น 

(บาท) 
1 โครงการแก้ไขปญัหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 4,987,575 

 
1.1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 

ส านักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ท่ี 16  5,437,575 4,387,575 
ส านักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ท่ี 13 7,526,925 600,000 

2 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  7,065,800 
 2.1 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมดุลและยั่งยืนลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ส านักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ท่ี 16 13,300,000 1,525,800 
ส านักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ท่ี 13 13,300,000 1,960,000 

2.2 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 

ส านักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ท่ี 16 10,280,000 3,580,000 

รวมเงินยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม 12,053,375 

3.3.3 เงินงบประมาณจากการแจ้งยกเลิกกิจกรรม/โครงการ       
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีเงินจากการยกเลิก    
กิจกรรม/โครงการ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 
11,088,900 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.3.3.1 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  13 แจ้งขอยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมและขอคืนเงิน รวมงบประมาณ 4,640,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

 (1) โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์     
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน งบประมาณที่ขอยกเลิก 2,400,000 บาท 

 (2) โครงการอนุ รั กษ์  ฟ้ืนฟู  และส่ งเสริ มการใช้              
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร   
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณที่ขอ
ยกเลิก 2,240,000 บาท  

 
 

/3.3.3.2 ส านัก… 
 
 



 

  -๙- 
   

3.3.3.2 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  16 แจ้งขอยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมและขอคืนเงิน โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้     
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า กิจกรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร            
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณที่ขอ
ยกเลิก 3,990,000 บาท 

3.3.3.3 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งขอยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมและขอคืนเงิน โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจ
กาแฟในภูมิภาค (Lanna Coffee Hub) กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
กาแฟคุณภาพล้านนา (Lanna Premium Coffee Development) งบประมาณ           
ที่ขอยกเลิก 2,458,900 บาท 

ดังนั้น สรุปงบประมาณที่หมดความจ าเป็น ภายใต้แผน   
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 จ านวน 27,937,485 บาท ทั้งนี้ 
จะน าไปพิจารณาในวาระต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบสรุปยอดเงินงบประมาณที่หมดความจ าเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 ขอรับการสนับสนุนชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งว่า                  
ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔    
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
เป็นประธาน เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชย        
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
ก.บ.ภ. ขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว มาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1.กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการด าเนิน
โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นล าดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็น
ล าดับต่อมา 

๑.๑ กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้น าเงินเหลือจ่ายหรืองบบริหาร
จัดการ ไปจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) ได้ โดยให้จัดท าค าขอโอน    
เปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับ
ดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 

/1.2  กรณ.ี.. 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๐- 
   

1.2 กรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) 
จากเงินเหลือจ่ายหรืองบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน 
(กลุ่มจังหวัดใหม่) โดยให้จัดท าค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.ก. ทั้งนี้  ให้ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้             
อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 

2.กรณีการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง จากการด าเนินโครงการของ              
กลุ่มจังหวัดเดิม ให้ส่งคืนกลุ่มจังหวัดใหม่ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า              
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ          
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมหลักปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมย่อย
ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว – บ้านเมืองคอง อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงใหม่           
ศรีสุนทร ด าเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่  ขทช.ชม./๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่                    
๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๓9,9๗๕,000 บาท และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบค่า K ของงานโครงการดังกล่าวตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ และได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “CUCEM – K VERSION 3.0” 
ของส านักงบประมาณเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง 
(ค่า K) เป็นจ านวนเงิน ๒,๖๒๖,๖๓๘.๔๒ บาท 

  ดังนั้น จึงขอน างบประมาณที่หมดความจ าเป็น ภายใต้แผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ             
ตอนบน 1 จากกรณีงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 4,795,210 บาท มาชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) จ านวน 2,626,638.42 บาท (คงเหลืองบประมาณท่ีหมดความจ าเป็นจาก
กรณีงบประมาณเหลือจ่าย จ านวน 2,168,571.58 บาท) 

  ข้อเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบดังกล่าว 
ทั้งนี้  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชย           
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่า K               
ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการด าเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
เป็นล าดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็นล าดับต่อมา โดยในกรณีจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ให้น าเงินเหลือจ่ายหรืองบบริหารจัดการ ไปจ่ายเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างฯ (ค่า K) ได้ โดยให้จัดท าค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน              
นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 

/มติที่ประชุม… 
 



 

  -๑๑- 
   
มติที่ประชุม    เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 

(ค่า K) ในโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมหลัก
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ     
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว     
ดอยหลวงเชียงดาว – บ้านเมืองคอง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการน างบประมาณที่หมดความจ าเป็น ภายใต้แผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
จากกรณีงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และเงินที่ได้จาก
การยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จ านวน 4,795,210 บาท มาชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 2,626,638.42 บาท 

4.2 การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการส ารอง (Y2) ภายใต้แผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ตามที่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021           
ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโครงการจัดแสดงนวัตกรรม
และจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 จ านวน 11 กิจกรรม งบประมาณรวม 
35,000,000 บาท  

โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 13,183,500 บาท ในกิจกรรมหลัก
ที่ 1 ได้แก่ กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo 2021 (การบริหารจัดการภาพรวม) 
โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยด าเนินงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว 

 ทั้งนี้ กิจกรรมหลักภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่าย
สินค้า Lanna Expo 2021 ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 10 กิจกรรม 
งบประมาณ 20,000,000 บาท ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก อ.ก.บ.ภ.            
ที่ก ากับดูแลภาค เห็นชอบให้เป็นโครงการที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการฯ และส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยร่วมด าเนินโครงการ) ว่า ขอเสนอรับการจัดสรร
งบประมาณที่หมดความจ าเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือไปด าเนินกิจกรรมที่เห็นควร
สนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) ในโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า 
Lanna Expo 2021 จ านวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 17 ,500,000 บาท 

/พร้อมทั้ง... 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๒- 
   

พร้อมทั้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือมาด าเนิน
กิจกรรมการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และขอเพ่ิมเป้าหมายโครงการ (ตัวชี้วัด) ได้แก่ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ จ านวนไม่น้อยกว่า 750 ราย            
ข้อโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

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  

/งบประมาณ... 
 
 

โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานเดิม หน่วยด าเนินการใหม่ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 15,500,000 

1.1 กิจกรรมการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP   สนง.พัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจในการด าเนินงาน 

3,000,000 
1.2 กิจกรรมการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพ (กิจกรรม Lanna Health Fair)  

สนง.สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ 2,000,000 

1.3 กิจกรรมการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า Lanna Handicraft สนง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม ่ 2,000,000   
1.4 กิจกรรส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารล้านนา สร้างมูลค่าสู่สากล สนง.อุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ 3,000,000 
1.5 กิจกรรมงาน Lanna Travel mart    สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา  

จ.เชียงใหม่ 
2,000,000 

1.6 กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือ  

สนง.เกษตรและสหกรณ ์ 
จ.เชียงใหม่ 

500,000 

1.7 กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาดใหม่และเช่ือมโยงเครือข่ายผู้บริโภค/ผู้ประกอบการ  

สนง.เกษตร จ.เชียงใหม ่ 3,000,000 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2,000,000 
1.8 กิจกรรมฟื้นผญาล้านนา น าคุณค่าสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงใหม ่ สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ 2,000,000 

รวมเงินงบประมาณเพ่ือขอด าเนินโครงการฯ Y2 จ านวน 8 กิจกรรม 17,500,000 



 

  -๑๓- 
   

งบประมาณและมีผลท าให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ
เปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ 
โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอ านาจก ากับแผนงาน
บูรณาการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนงาน
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 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                    
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่อหน่วยงานเจ้าภาพ 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 

/ได้รับจัดสรร… 
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ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานและการเบิกจ่ายที่
รัฐบาลก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
อย่างเคร่งครัด หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้อง
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 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… 
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  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 

มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการส ารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปด าเนินกิจกรรมที่
เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) ในโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่าย
สินค้า Lanna Expo 2021 จ านวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 17,500,000 บาท               
และเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรม โดยขอเปลี่ยนหน่วย
ด าเนินการในกิจกรรมที่ 1-7 เป็นส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในการด าเนินงาน  
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4.3 การพิจารณาน าเงินงบประมาณที่หมดความจ าเป็น ภายใต้แผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 เพื่อน าไปด าเนินโครงการส ารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีโครงการที่เห็นควรสนับสนุน             
เกินกรอบวงเงิน (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 
122,198,560 บาท (รวมโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า 
Lanna Expo 2021)  

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 มีความพร้อมที่จะด าเนินโครงการส ารอง Y2 
ภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ืออนาคต (Food Innovation for Future Food) ในกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่หมดความจ าเป็นที่คงเหลือตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 7,000,000 บาท     
โดยจะน าไปด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมหลักท่ี 1 ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตและการตลาด (Food Shelf Life Extension for Commercialization) 
งบประมาณ 3,000,000 บาท 
  กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาด                 
(New North - Food) งบประมาณ 4,000,000 บาท 
  ทั้งนี้  หากที่ประชุม ฯ เห็นชอบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1               
จะประสานการปฏิบัติกับกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
เพ่ือน าส่งรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องเพ่ือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม     เห็นชอบให้น างบประมาณที่หมดความจ าเป็นภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่คงเหลือเพ่ือน าไป
ด าเนินโครงการส ารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความพร้อมและ
สามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติโครงการและรับการจัดสรรงบประมาณ 
ได้แก่ โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารแห่งอนาคต (Food Innovation for Future food) ด าเนินการโดยศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 งบประมาณ 7,000,000 บาท โดยให้ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่  1 ประสานกับกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัด ฯ จะด าเนินการ              
ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 

 

 
/4.4 การโอน… 
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4.4 การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2563 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/25542 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
เรื่อง การขอขยายเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง              
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอน
ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้แก่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เป็นกรณีเฉพาะราย 

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาใช้
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง      
ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ไม่ว่าจะปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอ่ืน ให้แจ้ง
กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์ พ้ืนที่ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียน               
ที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษ์ก าหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปลูก
สร้างเสร็จ เพื่อด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

ข้อ 34 ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนท่ีราชพัสดุ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) เลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ 
(2) มิได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามที่ได้รับอนุญาต 
(3) ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาต 
(4) ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต 
(5) เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาตก่อน 
(6) มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
(7) เมื่อกรมธนารักษ์ได้แจ้งส่งคืนตามเหตุผลจากการตรวจสอบ

สภาพที่ราชพัสดุตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง หรือจากการพิจารณารายงานตามข้อ 18 
วรรคสามของผู้ใช้ที่ราชพัสดุแล้วเห็นว่ามีที่ว่าง หรือมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม 
หรือไม่คุ้มค่ากับสภาพท าเลหรือภารกิจ และที่ดินนั้นสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอ่ืนที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากว่า 

หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่  กค 0304/5584 ลงวันที่  23 
เมษายน 2555 เรื่อง ขอหารือการโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สิน            
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทรัพย์สินของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้จัดหา              
มาโดยเงินงบประมาณและใช้เพ่ือประโยชน์ราชการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนี้จึงเป็น
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
เป็นที่ราชพัสดุซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีสถานะ 

/ทางกฎหมาย... 
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ทางกฎหมายเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดหามาเท่านั้น           
การที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปให้ส่วนราชการอื่น  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน   
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสากิจ 
จึงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และการโอน จะกระท าได้ในลักษณะ
เปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็น              
ที่ราชพัสดุให้แก่หน่วยงานอ่ืน ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเลิกใช้ประโยชน์                 
ที่ราชพัสดุซึ่งจะต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์  ตามข้อ 34 (1) ของกฎกระทรวง             
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยในการส่งคืนให้แสดง
เหตุผลว่าประสงค์จะส่งคืนเพื่อให้หน่วยงานใดเป็นผู้ใช้ประโยชน์ 

 (2) ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ที่จะรับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องถือปฏิบัติตามข้อ 14
ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยยื่น             
ความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล           
และความจ าเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้ว ให้ท าความตกลงกับกรมธนารักษ์ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว 
จึงจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ 

ค าสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ 4/2562 ลงวันที่  16        
สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแจ้งส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการส่งคืนท่ีราชพัสดุ โดยการด าเนินการ          
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการส่งคืนที่ราชพัสดุ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม 

ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืม     
เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน 
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอก
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้           
ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป 
ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือ
ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้ 
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

/(1)  ราชการ… 
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(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง              
มหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 

(3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของ
รัฐนั้นก าหนด 

ข้อ 211 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่
ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/028463 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2561 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนพัสดุและการยืมพัสดุ  

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ ใน
ราชการนั้น กระทรวงมหาดไทยประสงค์จะให้กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ซึ่ งมิ ใช่
ส่วนราชการยืมพัสดุสภาพดีไปใช้ในโครงการที่รัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน และเน้นการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสนับสนุนอาชีพให้กับบุคคลเหล่านั้น โดยการให้ยืม
ครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งหากการ
ให้ยืมดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการก็สามารถกระท าได้ วิธีการ
ด าเนินการในการน าครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐไปให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
ยืมไปใช้ โดยเป็นการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปนั้น หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมและผู้ยืม
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 208 ข้อ 209 และ ข้อ 211 

หน่วยงานที่ด าเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1              
ได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับโอนทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่จัดหาจากการ             
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้ 

1.ประเภทครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2562 
จ านวน 63 รายการ (เอกสารแนบ 1)   

2.ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2563 
จ านวน 29 รายการ (เอกสารแนบ 2)   

3.ยืมใช้ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 จ านวน             
3 รายการ (เอกสารแนบ 3)   

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จึงขอความ
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐรับโอน/ยืมทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ และด าเนินการ
ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและการส่งคืนที่ราชพัสดุ เพ่ือให้หน่วยงานใช้ประโยชน์  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2563 ดังนี้ 

/1. ประเภทครุภัณฑ.์.. 
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ภาพถ่ายการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  

ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕64 เวลา 13.3๐ น.  
การประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) 

ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

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