
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  

ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 10 กันยายน ๒๕64 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

โดยเป็นการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) 
************************************ 

 

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. นางสาวทัศนีย์  สมซาง  (แทน) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6. นายกฤษฏา  ประไพพานิช (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7. นายพิเดช  จันทร์ศิริ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
8. นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย  อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
9. นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  ปลัดจังหวัดล าพูน 
10. นายพีระ  ช่วยบ ารุง  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
11. นางภาวิไล  ชลามาตย์   (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายบดินทร์  อินตายวง   (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
13. นางชฎาพันธ์  โสมิยะ  (แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
14. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
15. นางวันเพ็ญ สิงห์สุพรรณ  (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าปาง 
16. นายสมพร วะเท  นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
17. นางกรรณิการ์  นิรัติศยกุล (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
18. นางสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
19. นางสาวอ้อมนภา  ยะโอ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
20. นายชัยรัตน์  ทองใบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
21. นายชัยวัฒน์  ประเสริฐ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
22. นางมนัสนันท์  วิทยาธมนันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
23. นางศิริพร  ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
24. นายอนุวัตร  ภูวเศรษฐ  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
25. นายอินสม  ปัญญาโสภา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
26. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
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. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นริมานวิธโุรจน์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นายศเนติ  จิรภาสอังกูร  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นายโกสินทร์  นิยะกิจ  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นายชาญชัย  ดารารัตติกาล (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/คณะกรรมการ… 
 
 



 

  -๒- 
   

 

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

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
3. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. นางอาภรณ์  แสงโชติ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นางสาวอัจฉรา  ค ามูล  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
3. นางสาวรฐณ์ชนกภ์  สาธุเม กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
4. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
5. นางสาวพลอยไพลิน  ค้าชัยภูม ิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นางสาวกุลริศา  ใจลังการ์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
7. นางสาววิภารัตน์  ธนิศร  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
8. นายสุกฤษฏิ์  สุโขดม  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
9. นางศันสนีย์  ไชยชนะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
10. นายจุลนิตย์  วังวิวัฒน์  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
11. นายอัตถ์  อัจฉริยมนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
12. นางประไพ  ปรีชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
13. นายเกษม  กุณาศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
14. นายพันธ์ลพ  สินธุยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
15. นางสาวนงคราญ  มหาวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
16. นางธนาภรณ์  เจริญสุข  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
17. นางสาวศศิธร  ริ้วทอง  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายสมคิด  ปัญญาดี  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายชาญชัย  ดารารัตติกาล ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
20. นายอนันต์  จิตจง  ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
21. นายอ านวย  มาเมือง  แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 
22. นายชัชกร  จันตรังการ์  แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 
23. นายอนุสรณ์  ปูเครือ  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
24. นางสาวสองลักษณ์  ใจวงศ์เพ็ญ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
25. นางสาวจันทร์หอม  สีแดง ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
26. นางพิกุลทอง  รุ่งเรือง  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
27. นางสาวมุกภารัศมิ์  พรมอะริยะ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
28. นายวิเชียร  สุวรรณามังกร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
29. นางอัญญ์ลีญา  บุญมาก  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
30. นายธีรพงษ์  วงค์สถาน  ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
31. นายสายัณห์  กาวีวงค์  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

/31. ผศ.ดร.นครินทร…์ 
 
 

 



 

  -๓- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

32. ผศ.ดร.นครินทร์  พริบไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
33. นายภานุเดช  ไชยสกุล  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
34. นายวันเฉลิม  เจตะบุตร  แขวงทางหลวงล าปางที่ 1 
35. นายภานุพงษ์  งามสาร  แขวงทางหลวงล าปางที่ 2 
36. นายรณรงค์  เกิดนวล  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 
37. นางวรภัค  เครือใจวัง  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ล าปาง 
38. นางสาวรุ่งลาวัลย์  จันทร์ยอด ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง 
39. นางวนิดาพร  ธิวงศ ์  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าปาง 
40. นายพีระเมศร์  ตื้อตันสกุล อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไท 
41. นายกวีวัฒน์  รอดครุฑา  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
42. นางสาววิชญา  วรรณโกมล ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง 
43. นางสาวสาวิตรี  วงศ์ปั้น  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
44. นางยอดขวัญ  วิภาคกิจ  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน 
45. ดร. ประหยัด มะโสพะเส้า ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน  
46. นางสาวปทุม  กาวิละ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน 
47. นางบ าเพ็ญ  เมืองมูล  ส านักงานพัฒนาการจังหวัดล าพูน 
48. นายธณัท  ปภพธนานนท์ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน 
49. นางสาวสุนทรนิทร์  กะรินตา ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน 
50. นางสาวหัทยา  ตันป่าเหียง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน  
51. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
52. นายโกสินทร์ นิยะกิจ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
53. นางดารุณี  ใจศิล  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
54. นายทศพล  พรหมแปง  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
55. นางสาวพัชร์ธีรัตน์  เรือนเงิน ส านักงานจังหวัดล าพูน  
56. นายสุรนาถ  ใจหาญ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
57. นางชุติวรรณ  ชูยกปืน  ส านักงานจังหวัดล าพูน  
58. นายนิติธร  จิกปุเรือง  ส านักงานจังหวัดล 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 9 คน 
2.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน 
3.จังหวัดแม่ล าปาง มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คน 
4.จังหวัดล าพูน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คน 

/ระเบียบวาระที่ ๑… 
 



 

  -๔- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ติดภารกิจ 
จึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายส าเริง ไชยเสน)                 
เป็นประธานการประชุมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 6/2564 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การประชุม
วันนี้จึงเป็นการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)    
มีระเบียบวาระการประชุมส าคัญ ดังนี้ 

1) การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1             
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

2) การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕64   

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท า            
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)             
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/๒๕64 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย    
รายงานการประชุม จ านวน 21 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 5/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 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 

/โดยมีผลการ… 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นายส าเริง  ไชยเสน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
(แทนผู้ว่าราชการจังหวดัเชยีงใหม่) 
ประธานการประชุม  



 

  -๕- 
   

โดยมีผลการเบิกจ่าย จ านวน 47,882,794.65 บาท คงเหลือ 
จ านวน 233,296,705.35 บาท (ข้อมูลจากระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2564) 

ทั้งนี้  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้อนุมัติโครงการทั้งหมด 
จ านวน 11 โครงการแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

มติที่ประชุม     รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 3.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 (เพิ่มเติม) 

  นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗0 และหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70 โดยมีประเด็น
เพ่ิมเติมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้   

1. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ เช่น ความพร้อม
ของโครงการ แบบรูปรายการการประมาณราคา และพ้ืนที่ด าเนินการควรได้รับการ
อนุมัต ิอนุญาต จากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว 

2. การบริหารจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งในส่วนของรายการครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เอกสารหลักฐานบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กับหน่วยงานที่รับโอนทรัพย์สิน การบ ารุงรักษาระหว่างรอการโอนทรัพย์สิน 
รวมถึงแผนการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้นๆ  

3. กรณีมีความจ า เป็น เร่ งด่ วนที่ จะต้องด า เนินการขอโอน
เปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผน            
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕7๐ โดยเฉพาะโครงการ
ใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เสนอ
เปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคมของปีงบ
เพราะหากล่วงเลยระยะเวลาที่ก าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา 

มติที่ประชุม     รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 (เพ่ิมเติม) 

3.3 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

 3.3.1 ส านักงบประมาณแจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
ทราบว่า ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจากโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 /สิ่งแวดล้อม… 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๖- 
   

 สิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควันกิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ และกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่ งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่างบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินทั้งสิ้น 
๑๗,๕๐๐,000 บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้วและขอยกเลิก
รายการเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้จึงอาจด าเนินการก่อ
หนี้ไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายในโครงการการพัฒนา
เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพ้ืนที่ กิจกรรมจัดแสดง
นวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๑ งบด าเนินงาน จ านวน             
๑๗ ,๕๐0,000 บาท ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน           
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว ซึ่งส านักงบประมาณ
พิจารณาแล้วอนุมัติ ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แผนงานโครงการ 
กิจกรรมและงบรายจ่ายดังกล่าว จ านวน ๑๖,๐๗๔ ,๑๐๐ บาท ทั้งนี้  ขอให้           
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ             
มติคณะรัฐมนตรีหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้
ถูกต้องครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์                
ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญด้วย 

 3.3.2 จังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและ
จ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 งบประมาณ 16,075,100 บาท กิจกรรม
หลักที่ ๑ การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ งบประมาณ ๑๔,๐๙๓,๗๕๐ 
บาท หน่วยด าเนินการส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมหลักที่ ๒ 
กิจกรรมฟ้ืนผญาล้านนาน าคุณค่าสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบประมาณ               
๑,9๘๑,๓๕๐ บาท หน่วยด าเนินการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ            
ได้รายงานให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทราบว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบอ านาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่              
ให้พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการภายใต้
โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 ตามวงเงิน             
ที่จัดสรรให้จังหวัดเชียงใหม่ และรายงานผลการมอบอ านาจโครงการดังกล่าว         
ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในฐานะผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบ 

มติที่ประชุม    รับทราบโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

3.4 ค าสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลงวันที่              
25 มกราคม 2564 

/นางสาวดวงกมล… 
 



 

  -๗- 
   

เพ่ือเป็นการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนา               
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดท าแผนของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ตามแนวทางที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ก าหนด รวมทั้งเกิดความคล่องตัว ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ             
ตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 จึงด าเนินการ ดังนี้ 

1) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบด้วย 

 1.1 คณะท างานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
กระทรวงมหาดไทย) เป็นหัวหน้าคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็น
คณะท างาน และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือเป็นคณะท างานและ
เลขานุการ 

2) คณะท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยแต่งตั้ง
คณะท างานกลุ่มภารกิจ (Cluster) แบ่งเป็น 4 กลุ่มภารกิจ (Cluster) ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

 2.1 คณะท างานด้านการค้า การลงทุน และต่างประเทศ โดยมี             
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางที่รับผิดชอบด้านแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นหัวหน้า
คณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน และหัวหน้าส านักงาน
จังหวัดล าปางเป็นคณะท างานและเลขานุการ 

 2.2 คณะท างานด้านการท่องเที่ยว และสุขภาพ โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ที่รับผิดชอบด้านแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างาน 
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน และหัวหน้าส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

 2.3 คณะท างานด้านเกษตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน        
ที่รับผิดชอบด้านแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างาน หัวหน้าส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะท างาน และหัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูนเป็น
คณะท างานและเลขานุการ 

2.4 คณะท างานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี           
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่รับผิดชอบด้านแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็น
หัวหน้าคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะท างาน และหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นคณะท างานและเลขานุการ 

 มติที่ประชุม    รับทราบค าสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ด้านการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

1) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ              
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่า            
ในคราวประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่              
2/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน              
ได้เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70 รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕๗๐              
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2564 และจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  

2) แนวทางการพิจารณาแผนฯ ปี 2566 - 2570 
- ลักษณะโครงการ DO 

1.ครอบคลุมประเด็นพัฒนาส าคัญระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

2.แผนงานโครงการ ต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-
ปลายทาง 

3.โครงการ ต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค 
งบประมาณ ระยะเวลา ความคุ้มค่า 

4.มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย งบลงทุนและหรือ
ครุภัณฑ์ต้องแสดงหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป 

5.ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ที่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาต จากเจ้า   
ของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่  

- ลักษณะโครงการ DON’T 
1.ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง 

สนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม 
2.ไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ 
3.ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างอาคาร

สถานที่ของส่วนราชการ 
4.ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เว้น

แต่ ฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านมั่นคง กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เป้าหมายชัดเจน 

5.ไม่เป็นกิจกรรมย่อย ควรบูรณาการกิจกรรมประเภทเดียวกัน 
สามารถส่งผลต่อการพัฒนาระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

6.ไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่มีข้อผูกพันฯ 
7.ไม่เป็นโครงการของ อปท. 

/ตัวช้ีวัด…
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 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ปี 2565 
1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ) 1.72 
2. ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน  5.5 

 
 ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ 

แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน ข้อมูลปฐีาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนท่ี  

แผนงานท่ี 1 การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค ์

1.รายไดจ้ากการท่องเที่ยวกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น 
(ล้านบาท) ** ข้อมูลปีฐาน 2563 = 55,585.41 
คาดการณ ์ 
ปี 2564 56,141.26 (+1%) ปี 2565 56,702.67 (+1%) 
**ค านวณจากการคาดการณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวใน 3 ปี 
(ก่อนสถานการณโ์ควิด-19 รายได้ปี 2562 = 122,009.38 ลบ.)  
และเป็นการประมาณการตัวเลข 

68,000 
 

+20% 

88,000 
 

+30% 

110,000 
 

+30% 

126,000 
 

+15% 

132,000 
 

+5% 

75,300 ลบ. 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวและการค้าในพ้ืนท่ี  

แผนงานท่ี 2 การพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาต ิ

2. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเที่ยว กลุม่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น (บาท/วัน/คน)  
** ข้อมูลปีฐาน 2563 = 2,410.61** 
คาดการณ ์
ปี 2564 2,434.72 (+1%) ปี 2565 2,459.07 (+1%) 
**ค านวณจากการคาดการณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวใน 3 ปี 
(ก่อนสถานการณโ์ควิด-19 ค่าใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มเฉลีย่ 2% ต่อปี) 
และเป็นการประมาณการตัวเลข 

2,500 
 

+2% 

2,550 
 

+2% 

2,600 
 

+2% 

2,650 
 

+2% 

2,700 
 

+2% 

250 บาท/วัน/คน 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

 
            /ประเด็นการพัฒนาที่ 2… 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 

แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
เกษตรสร้างสรรค์  

แผนงานที่ 1 การส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
เกษตรต้นทางในพื้นที่ (NTFV) 

1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
** ข้อมูลปีฐาน ปี 2560 - 2562 จ านวน 
355,959.82 ลบ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.72 
ค านวณจากข้อมูลปีฐาน 

ร้อยละ 3 
10,678.80 ลบ. 

ร้อยละ 3.5 
12,458.60 ลบ. 

ร้อยละ 4 
14,238.40 ลบ. 

ร้อยละ 4.5 
16,018.20 ลบ. 

ร้อยละ 5 
17,798.00 ลบ. 

7,119.20 ลบ.  

 
 
 
 

              /ประเด็นการพัฒนาที่ 4… 
 

 

แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
มูลค่าสูงด้วยการ
ส่งออกสินค้าและ
บริการนอกพื้นที ่ 

แผนงานที่ 1 พัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ล้านนา (Creative Lanna) 

1.อัตราการขยายตวัของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
** ข้อมูลปีฐาน 2562 จ านวน 
93,778.94 ลบ. Growth = 2.42% ** 

ร้อยละ 2 
93,779+1,876  
= 95,655 ลบ. 

ร้อยละ 2.5 
95,655+2,392 
= 98,047 ลบ. 

ร้อยละ 3 
98,047+2,885 
= 100,932 ลบ. 

ร้อยละ 3.5 
100,932+3,383 
= 104,315 ลบ. 

ร้อยละ 4 
104,315+3,886  
= 108,201 ลบ. 

รวม 14,422 ลบ. 

2.อัตราการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
** ข้อมูลปีฐาน 2562 จ านวน 256,871 ลบ. 
Growth = -4.31% ** 

ร้อยละ 3 
256,871+7,706 
= 264,577 ลบ. 

ร้อยละ 4 
264,577 +10,583 
= 275,160 ลบ. 

ร้อยละ 4 
275,160+11,006 
= 286,589 ลบ. 

ร้อยละ 5 
286,589+14,329 

= 264,577 ลบ. 

ร้อยละ 6 
256,871+7,706 
= 300,918 ลบ. 

รวม 51,330 ลบ. 

3.อัตราการขยายตวัภาคบรกิารเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
** ข้อมูลปีฐาน 2562 จ านวน 
256,913.78 ลบ. Growth = 3.93 ** 

ร้อยละ 2 
256,914+5,138 
= 262,052 ลบ. 

ร้อยละ 3 
262,052+7,862 
= 269,914 ลบ. 

ร้อยละ 4 
269,914+10,797 
= 280,711 ลบ. 

ร้อยละ 5 
280,711+14,036 

= 294,747 ลบ. 

ร้อยละ 6 
294,747+5,138 
= 309,484 ลบ. 

รวม 42,971 ลบ. 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน 

แผนงาน ตัวชี้วัดของแผนงาน ข้อมูลปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 2566-2570 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4   
การพัฒนาเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน   

แผนงานที่ 1 โครงการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

1.จ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละออง (PM2.5)  
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ลดลง (เทียบปีฐาน) 
(ใช้ข้อมูล PM2.5 รวม 4 จังหวัด)  
** ข้อมูลปีฐาน 2564 เกินเกณฑม์าตรฐาน 
= 75 วัน (ห้วงเวลา 1 ม.ค. - 30 พ.ค.) 
**จ.เชียงใหม่ มีค่า PM2.5 สูงสุดใน 
กลุ่มจังหวัด  

2 วัน 
จ านวนวันเกินเกณฑ์

มาตรฐาน  
= 73 วัน 

4 วัน 
จ านวนวันเกินเกณฑ์

มาตรฐาน  
= 71 วัน 

6 วัน 
จ านวนวันเกินเกณฑ์

มาตรฐาน  
= 69 วัน 

8 วัน 
จ านวนวันเกินเกณฑ์

มาตรฐาน  
= 67 วัน 

10 วัน 
จ านวนวันเกินเกณฑ์

มาตรฐาน  
= 65 วัน 

10 วัน 
จ านวนวันเกินเกณฑ์

มาตรฐาน  
= 65 วัน 

  แผนงานที่ 2 โครงการ
ป้องกันและควบคุมแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

2. ร้อยละของจ านวนพื้นที่เผาไหม้  
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง 
(เทียบปีฐาน) 
(ใช้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ รวม 4 จังหวัด)  
** ข้อมูลปีฐาน 2563 = 5,072,135 ไร่ **  

ร้อยละ 5 
=  253,670 ไร่ 

(ลดลง) 

ร้อยละ 10 
= 507,214 ไร่ 

(ลดลง)  

ร้อยละ 15 
= 706,802 ไร่ 

(ลดลง)  

ร้อยละ 20 
= 1,014,427 ไร่ 

(ลดลง) 

ร้อยละ 25 
= 1,268,034 ไร่ 

(ลดลง)  

ร้อยละ 25 
รวม 1,268,034 ไร ่

(ลดลง) 

    3. จ านวนจุด Hotspot ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
(เทียบปีต่อปี) (ความส าเร็จของการจัดการ
หมอกควันและไฟป่า (Hotspots) = จ านวน
จุดความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ลบค่าเฉลี่ยจุดความร้อนปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2564 หาร ค่าเฉลี่ย
จุดความร้อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ถึง พ.ศ. 2564 คูณ 100) (ใช้ข้อมูลจดุ 
Hotspots รวม 4 จังหวัด)  
** ข้อมูลปีฐาน ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 
2562 - 2564 = 111,495/3=37,165 **  

ร้อยละ 5 
= 1,850 จุด 

เหลือ 35,315 จุด 

ร้อยละ 5 
= 1,850 จุด 

เหลือ 33,465 จุด 

ร้อยละ 5 
= 1,850 จุด 

เหลือ 31,615 จุด 

ร้อยละ 5 
= 1,850 จุด 

เหลือ 29,765 จุด 

ร้อยละ 5 
= 1,850 จุด 

เหลือ 27,915 จุด 

ร้อยละ 25 
รวม 9,250 จุด 

เหลือ 27,915 จุด 

 

             /สรุปแผนปฏิบัติ... 
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สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ที ่ ประเด็นการพัฒนา 
โครงการที่เสนอใช้งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

จ านวนโครงการ จ านวนกิจกรรม บาท งบประมาณ 5 ปี 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ 4 202,634,000 336,334,200 353,511,000 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ 6 138,866,350 230,383,950 797,925,150 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 3 108,942,680 227,797,380 373,732,880 

4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน 3 99,900,000 479,571,906 2,579,279,530 

รวม  4  ประเด็นการพัฒนา 1 550,343,030 1,274,087,436 4,104,448,560 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 17 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รวมทั้งหมด 4 555,343,030 1,279,087,436 4,109,448,560 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
                  
                  

              /4.2 การพิจารณา… 
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4.2 การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ            
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  ได้ก าหนด
กรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จ านวน 202,099,100 บาท (ไม่รวมรวมงบบริหาร) โดยมีกรอบ
วงเงินงบประมาณไม่เกิน 2 เท่า จ านวน 404,198,200 บาท ทั้งนี้  เพ่ือให้
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2566 เป็นไปตามข้ันตอนและแนวทางปฏิบัต ิกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 
จึงได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ได้ด าเนินการจัดประชุมจัดท า
แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในวันพุธที่                   
25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.0๐ - 12.00 น. เป็นการประชุมด้วยระบบประชุม
ทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดประชุมฯ 
ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และ
จังหวัดล าพูน ก าหนดประชุมฯ ณ ห้องประชุมภายในแต่ละจังหวัด  โดยเชิญ
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  

1.2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ด าเนินการจัดประชุม
คณะท างานพิจารณาและกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.0๐ - 12.00 น. โดยเป็นการ
ประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ส าหรับจังหวัด
เชียงใหม่ ก าหนดประชุมฯ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคาร
อ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ก าหนดประชุมฯ ณ ห้องประชุมภายใน            
แต่ละจังหวัด 

1.3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ด าเนินการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.3๐ - 
12.00 น. เป็นการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) 
ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่  ก าหนดประชุมฯ ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ส าหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ก าหนดประชุมฯ              
ณ ห้องประชุมภายในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ การเข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุม 

/ปรึกษา… 
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ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัด และเมื่อได้รับผล
การรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้น าผลการประชุมละข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพ่ือปรับปรุง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

โครงการส าหรับขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพที่เป็น   
ความต้องการและแก้ไขปัญหาประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 4 
ประเด็นการพัฒนา 17 โครงการ และ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน           
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,179,262,786 บาท ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 เศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่ (Inbound Economy) 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. โครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 27,600,000 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ 93,034,000 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ 12,000,000 ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่

รวมงบประมาณ 3 โครงการ 202,634,000 
 

 

ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ (Outbound Economy) 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. โครงการ พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธรุกิจกาแฟในภูมภิาค ระยะที่ 2 
(Lanna Coffee Hub Phase II) 

9,900,000 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม ่

2. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 3,012,700 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดล าปาง 

3. โครงการยกระดับอุตสาหกรรมศักยภาพกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 25,600,000 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 1 

4. โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 27,000,000 ส านักงานพาณิชย ์
จังหวัดเชียงใหม ่

5. โครงการการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตลาดสินค้ามลูค่าสูงของกลุม่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

6,055,000 ส านักงานพาณิชย ์
จังหวัดล าปาง 

6. โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการค้าและการลงทุน 25,000,000 แขวงทางหลวงล าปางที่ 1 
รวมงบประมาณ 6 โครงการ 138,866,350 

 
 

 

 

/ประเด็นที่ 3… 

 

 

 



 

  -๑๕- 
   

 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ (Agricultural Creative Economy) 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตราฐานสูเ่กษตรสรา้งสรรค์
และเกษตรกรรมยั่งยืน 

80,194,100 ส านักงานเกษตร 
จังหวัดล าพูน 

2. โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค ์ 10,000,000 ส านักงานพาณิชย ์
จังหวัดล าพูน 

3. โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์และสร้างมลูค่าเพิ่มให้แกเ่กษตรสร้างสรรค์ 18,748,580 ส านักงานประมง 
จังหวัดล าพูน 

รวมงบประมาณ 3 โครงการ 108,942,680 
 

 

ประเด็นที่ 4 เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน (Low PM Economy) 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

1. โครงการ ป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 45,013,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ชม. 

2. โครงการการจดัการเชิงรุกในปัญหา PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วม 13,963,000 ม.ราชภัฏเชียงใหม ่
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน 

40,924,000 ส านักการทรพยากรป่า
ไม้ที่ 3 ล าปาง 

รวมงบประมาณ 3 โครงการ 99,900,000 
 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายรัฐบาล           
เชิงพื้นที่ ประกอบด้วย 1 ประเด็นการพัฒนา 2 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 42,308,650 บาท 

ประเด็นที่ 2 เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานเจ้าภาพ 

1.โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว 70,000,000 แขวงทางหลวงเชียงใหม่
ที่ 2 

2.โครงการมหกรรมหัตถอุตสาหกรรมล้านนาสร้างสรรค์ "Lanna creative craft 
Expo 2023" 

29,258,650 ส านักงานพาณิชย ์
จังหวัดล าปาง 

3.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่
ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment)  

13,050,000 ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม ่

รวมงบประมาณ 3 โครงการ 112,308,650  

 

 
/มติที่ประชุม... 

 

 





 
 

ภาพถ่ายการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 6/2564  

วันที่ 10 กันยายน ๒๕64 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

โดยเป็นการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) 
*************************************** 
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