
 
 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)  
ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ครั้งที่ 1/๒๕65  
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 256๕ เวลา 13.30 น.  

 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
 

************************************ 
        คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ                           
        กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เข้าร่วมประชุม 

    1. นายวรญาณ  บุญณราช   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานการประชุม 
     เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
                                          ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย   

         2. นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง 
3. นายโสภณ แท่งเพ็ชร์                ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ   
4. นางสาววาสนา  สมมุติ              คลังเขต 5 

         5. นางปลื้มจิต  สิงห์สุทธิจันทร์        คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
         6. นางพรอุมา  หมอยา                 คลังจังหวัดลำพูน     

7. นายวรสิทธิ์  จาตุรัตน์                คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน                              
8. นายคีรีวัฒน์  จันทร์มณี              (แทน) คลังจังหวัดลำปาง    

   9. นายศเนติ  จิรภาสอังกูร              (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่         
        10. นายโกสินทร์  นิยะกิจ               (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน    

11. นายอนันต์  จิตจง                    (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
12. นางสาวอรุณี  โปธา                  หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่         
13.  นางสุเมษา  ธรรมสถาพรศิริ       หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน 
14.  นางสาวชนัดดา  เพชระกระจ่าง   หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
15.  นางสาวสมพร  แก้วสิงห์            หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง 
16.  นางสาวภาวิไล  ชลามาตย์          (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
17.  นายธนัท  ปภพธนานนท์            (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน 
18.  นางสาวณัฐฐพัชร  เพียรงาม        (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
19.  นางสาวรุ้งลาวัลย์  จันทร์ยอด      (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง 
20. นางโสพิตย์  ฤทธิศร                  (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่      
21.  นางสาวปทุม  กาวิละ               (แทน) พาณิชย์จังหวัดลำพูน     
22. นายธเนศ  สุภาแก้ว                  (แทน) พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
23. นางสาวณัฏฐามณฑ์  ฟูศรีนวล     (แทน) พาณิชย์จังหวัดลำปาง 
24.  นายสมคิด  ปัญญาดี                (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
25.  นายณัฐชัย  ชีวะศิริ                 (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 
26.  นายเจริญฐาญรักษ์  รีเรียบ        (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
                                             แม่ฮ่องสอน 
                                                                                                                             /27. นาย...     
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27.  นายอรรถวุฒิ  พงษ์โสภาวิจิตร (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง 
28.  นายธนากร  พรหมดวง          (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ             อนุกรรมการ                                   

                                                                                                                          และเลขานุการ 
29. นางสาวอัจฉรา  คำมูล           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                         อนุกรรมการ                                   

                                                    กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  และผู้ช่วยเลขานุการ                                                    
                                                     

   คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ                               
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ติดภารกิจ 
   1. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1          

       2. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1             
 

       ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1. นางสาวสวุลี  ทองทัพ     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                                                                  
       2. นางสาวรฐณ์ชนกภ์  สาธุเม            กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1           
       3. นางสาวกุลริศา  ใจลงัการ์              กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1           
       4. นางสาวสภุามาศ  ใจวงศ์               กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1           
       5. นายดนัย  วรรณตัน                     กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1           
       6. นางสาวทัศน์ลักษณ์  สิริรุจีกุล         กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1     

7. นางสาวพิมพ์รตา  สวัสดี              กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1     
       8. นายศุภกร  สุวรรณเกศา               สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)      
       9. นายปราโมท  สุขสถติย์      สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)      

10.  นางวรารัตน์  ศรีทอง     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
       11. นางพรรณผกา  พรหมสุวรรณ       สำนักปศุสัตว์เขต ๕ 

   12. นางสาวศิริวรรณ  สันคม             สำนักปศุสัตว์เขต ๕                                                                                                                  
   13. นายดนัย  ปัญญา                     ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่   
   14. นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
   15. นางนริศรา  แก้วแสนเมือง           สำนักงานจังหวดัเชียงใหม่   
   16. นายฉัตรชัย  จอมเดช     แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  
   17. นางสาวสุกัญญา  บุญครอง          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่    
   18. นางดารุณี  ใจศลิ                      สำนักงานจังหวดัลำพูน     
   19. นางณีรนุช  นามธง                    สำนักงานจังหวัดลำพูน              
   20. นางสาววิภารัตน์  ธนศิร              สำนักงานจังหวัดลำพูน       
   21. นายพุฒิพงศ์  ชัยนลินพัฒน์          สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
   22. นายนิกร  แก้วโมรา                   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง 
   23. นางสาวอำพัน  ใจอินตา              สำนักงานจังหวัดลำปาง 
   24. นางศันสนีย์  ไชยชนะ                 สำนักงานจังหวัดลำปาง 
   25. นายขันติ  โพธินวล                    แขวงทางหลวงลำปางที่ 2        
   26. รองศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
   27. นายวันชัย  พานทอง                  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง 

   /เริ่มประชุม... 
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    28. นายธนรัตน์  แปงใจ                   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 
    29. นายรณรงค์  เกิดนวล                 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาลำปาง      
 

        เริ่มประชุมเวลา                           13.30 น.  
 

        ระเบียบวาระท่ี 1                          เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     

        นายธนากร  พรหมดวง                            เนื่องจากประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ         
        (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์          (อ.ก.บ.ก.) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

    การพัฒนาภาคเหนือ                      คือรองผู้ว่าราชการจังหวดัเชยีงใหม่ (นายวรญาณ  บุญณราช) ขณะนี้ติดราชการ  
                                                  ได้มอบภารกิจให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน 
                                                    กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ    
                                                       กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาคเหนือตอนบน 1 ล่วงหน้า โดยการประชุม                        
                                                      คณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
                                                    ที่ 2/2565 เมือ่วันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2565                    
                                                    เพ่ือรับฟังผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคแต่ละ 
                                                    โครงการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ  บุญณราช)   
                                                เป็นประธานอนุกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 จังหวัด เป็นอนุกรรมการ 
                                                    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
                                                       รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

                                                        และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วย 
                                                           เลขานุการ             

                                                                  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1    
                                                        ได้จัดประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1    
                                                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565  
                                                     ครั้งหนึ่งแล้ว 
                                                               จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 

       มติที่ประชุม              รับทราบ 
 

       ระเบียบวาระท่ี 2               เรื่อง เพื่อทราบ 
     2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
     ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                           

       นายธนากร  พรหมดวง                              สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 
       (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์           ภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  88,126,600 บาท  
       การพัฒนาภาคเหนือ                      ได้แก่ งบลงทุน จำนวน 66,293,800 บาท ร้อยละ 75.23 งบดำเนินงาน  
                                                        จำนวน 16,832,800 บาท ร้อยละ 19.10 และงบรายจ่ายอื่น จำนวน   
                                                             5,000,000 บาท ร้อยละ 5.67 ในภาพรวมเบิกจ่าย จำนวน 9,866,151 บาท  
                                                             ร้อยละ 11.20 ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 6,945,892 บาท ร้อยละ 7.88 
                                                        อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 71,314,557 บาท ร้อยละ 80.92                 
                                                        โดยงบประมาณส่วนมากของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คืองบลงทุน  
                                                           จำนวน 66,293,800 บาท จำนวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 
        

/1. โครงการ... 
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                                                                   ๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ     
                                                        Culture&Creaft  กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางหลวง 
                                                        หมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนแม่ตอนหลวง-ช่วงกอม ระหว่าง 
                                                        กม.๔๒+๑๖๐-กม.๕๗+๔๒๕ (เป็นช่วงๆ) อยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอ 
                                                        เมืองปาน จังหวัดลำปาง งบลงทุน จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้               
                                                        ได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
                                                        จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม 
                                                        ได้แก่ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒    
                                                                   ๒. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑                                                                                                         
                                                                       ๒.๑ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วม 
                                                        ในเขตป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดทำแนว                   
                                                           กันไฟ จำนวน ๖๗๐ กิโลเมตร งบประมาณ จำนวน ๓,๔๔๓,๘๐๐ บาท 
                                                                           2.2 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่  
                                                        ป่าชุมชนกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน ได้แก่ ฝายถาวร จำนวน                   
                                                           120 แห่ง งบประมาณ จำนวน 9,000,000 บาท รวมทั้งฝายกึ่งถาวร จำนวน  
                                                           110 แห่ง งบประมาณ จำนวน 3,850,000 บาท ทั้ง 2 กิจกรรม หน่วยงาน 
                                                       ดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสำนักจัดการ           
                                                          ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา  
                                                          แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย จำนวน 2,827,000 บาท ร้อยละ 4.26 ก่อหนี้ผูกพัน  
                                                          จำนวน 6,277,892 บาท ร้อยละ 9.47 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน   
                                                          57,188,908 บาท ร้อยละ 86.27 
                                                                       ในส่วนของงบดำเนินงาน จำนวน 16,832,800 บาท ร้อยละ  
                                                                  19.10 ประกอบด้วย 6 โครงการ 11 กิจกรรรม เบิกจ่าย จำนวน 5,428,326 บาท  
                                                  ร้อยละ 32.25 ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 731,900 บาท ร้อยละ 4.35  
                                                    อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 10,672,574 บาท ร้อยละ 63.40                                                        
                                                                           ในการนี้ แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                          
                                                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากแยกเป็นรายจังหวัด สรุปได้ดังนี้                                                    
                                                                           1. จังหวัดลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 66,030,740 บาท     
                                                       ของงบประมาณท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรทั้งหมด   
                                                       โครงการส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน จำนวน 60,687,400 บาท ร้อยละ  
                                                          92 ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2,477,592 บาท ร้อยละ 4.08 เบิกจ่าย  
                                                       จำนวน 2,107,400 บาท ร้อยละ 3.47 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน   
                                                       58,931,212 บาท ร้อยละ 89.25 สรปุขอให้เร่งดำเนินการ 
                                                                                        2. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,026,180 บาท 
                                                       ร้อยละ 15.92 โครงการส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 9,859,380 บาท    
                                                          ร้อยละ 70.29 ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 668,000 บาท ร้อยละ 6.78 

/เบิกจ่าย... 
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                                                       เบิกจ่าย จำนวน 907,920 บาท ร้อยละ 8.82 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน   
                                                       8,723,760 บาท ร้อยละ 84.70 เบิกจ่าย จำนวน 2,763,905 บาท  
                                                       ร้อยละ 19.71 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10,594,275 บาท ร้อยละ 
                                                       75.53 สรุปขอให้เร่งดำเนินการ  
                                                                                        3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน  
                                                       6,104,640 บาท ร้อยละ 6.92 โครงการส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน จำนวน 
                                                       4,732,600 บาท ร้อยละ 77.52 ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3,800,300 บาท 
                                                       ร้อยละ 80.30 เบิกจ่าย จำนวน 462,600 บาท ร้อยละ 9.77 และอยู่ระหว่าง 
                                                       ดำเนินการ จำนวน 706,085 บาท ร้อยละ 11.57  
                                                                             4. จังหวัดลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,465,040 บาท 
                                                              โครงการส่วนใหญ่เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 908,040 บาท ร้อยละ 61.98                                                
                                                       เบิกจ่าย จำนวน 755,040 บาท ร้อยละ 83.15 และอยู่ระหว่างดำเนินการ                    
                                                       จำนวน 582,985 บาท ร้อยละ 39.79                                                    
                                                                          ส่วนงบรายจ่ายอื่นสนับสนนุการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ  
                                                       Cluster ของจังหวัดลำปางได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท  
                                                       ร้อยละ 0.45 เบิกจ่าย 200,936 บาท รอ้ยละ 66.98 จังหวัดเชียงใหม่       
                                                       ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,550,000 บาท ร้อยละ 25.31 เบิกจ่าย  
                                                                   จำนวน 1,855,985 บาท ร้อยละ 52.28 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับจัดสรร 
                                                       งบประมาณ จำนวน 350,000 บาท ร้อยละ 5.73 เบิกจ่าย จำนวน   
                                                                   146,155 บาท ร้อยละ 41.76 และจังหวัดลำพูนได้รับจัดสรรงบประมาณ  
                                                       จำนวน 300,000 บาท ร้อยละ 20.48 เบิกจ่าย จำนวน 127,015 บาท  
                                                          ร้อยละ 42.34 ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,330,091 บาท 
                                                       ร้อยละ 46.60 งบประมาณคงเหลือ จำนวน 2,669,909 บาท ร้อยละ 
                                                       53.40 จึงขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                  
                                                       เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ 
                                                       โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 
                                                        งบประมาณ พ.ศ. 2565          

                                                                   จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

       มติที่ประชุม            รับทราบ 
 

    2.2 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของจังหวัดเชียงใหม่ตามแผน  
    ปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564                           

       นายธนากร  พรหมดวง                              กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  
       (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์          พ.ศ. 2564 ได้กันเงินกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 212,897,099.08 บาท 
       การพัฒนาภาคเหนือ                      ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายเงินกัน จำนวน 169,435,191.08 บาท ร้อยละ 0.08  
                                                                     คงค้างของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 114,167,526.50 บาท 
                                                       เบิกจ่าย จำนวน 70,705,618.50 บาท ร้อยละ 61.93 งบประมาณคงเหลือ  
                                                       จำนวน 43,461,908 บาท ร้อยละ 38.07 และงบประมาณกันเบิกเหลื่อมปี 
 

/ต้องเบิก... 
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                                                   ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 4 ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน     
                                                   5 โครงการ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ได้แก่ 

                                                                    1. โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา หน่วยดำเนินการได้แก่   
                                                       แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบลงทุน จำนวน     
                                                                 24,900,000 บาท ปรับปรุงเส้นทางห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง และบ้าน                 
                                                       เมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เบิกจ่ายเงินกัน จำนวน  
                                                       12,091,992 บาท คงเหลือ 12,808,008 บาท ดำเนินงานแล้วร้อยละ 92  
                                                            คงค้างงานรางน้ำระบบระบายน้ำข้างทาง กำหนดการแล้วเสร็จภายในเดือน                   
                                                       มิถุนายน 2565                                                        
                                                                    2. โครงการ Lanna Expo 2021 หน่วยดำเนินการได้แก่ สำนักงาน  
                                                       พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบดำเนินงาน จำนวน  
                                                       12,200,000 บาท กำหนดจัดงาน Lanna Expo 2022 ระหว่างวันที่  
                                                       29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 
                                                       เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ขอฝากจัดทำใบสั่ง 
                                                       ซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) จะส่งผลให้ยอดเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น  
                                                                    3. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนา เพ่ิมมูลค่าด้วย 
                                                       นวัตกรรม หน่วยดำเนินการได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  
                                                       กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบดำเนินงาน จำนวน 4,294,300 บาท ขณะนี้ 
                                                       ดำเนินการแล้วเสร็จ กำหนดส่งมอบงานวันที่ 10 มิถุนายน 2565  
                                                                    4. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   

                                         หนว่ยดำเนินการได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด    
                                                       เชียงใหม่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ดำเนินกิจกรรม 
                                                       ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างมีส่วนร่วมในเขตป่าสงวนแห่งชาติระบบ   
                                                       ป่าเปียกพ้ืนที่ลำพูน กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบลงทุน จำนวน 2,800,000 บาท    
                                                       และฝายถาวรในพ้ืนที่ลำพูน งบลงทุน จำนวน 2,625,000 บาท ได้ลงนาม    
                                                       ในสัญญาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตามท่ีได้รายงานขณะนี้ได้ผู้รับจ้าง              
                                                       จะส่งมอบงานสิ้นสุดวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ซ่ึงเป็นปัญหาไม่สามารถกันเงินต่อ 
                                                       หรือเบิกจ่ายได้ จะสอบถามรายละเอียดในช่วงท้ายของการประชุมเมื่อประธาน 
                                                       มาร่วมประชุมต่อไป                                                             
                                                                    ๕. โครงการอนุรักษ์ พ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร    

                                         ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า หน่วยดำเนินการได้แก่ สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16  
                                         (เชียงใหม่) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  
                                                          5.1 สำนกับริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) ได้ดำเนิน 
                                         กิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม  
                                         จากทุกภาคส่วน กิจกรรมฝายกึ่งถาวร และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
                                         ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 770,000 บาท 
                                                                    ในการนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ  
                                           และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่  
                                         ป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ 

/500,000 กล้า... 
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                                             500,000 กล้า และเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 1,000,000 กล้า และกลุ่มจังหวัด  
                                           ภาคเหนือตอนบน 1 ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน ๖,๔๔0,000 บาท 
                                                          5.2 สำนกัจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ไดด้ำเนิน 
                                         กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย สร้างความชุ่มชื้นและรักษา 
                                         ระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน  
                                         กิจกรรมฝายถาวร และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กันเงินไว้เบิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                           เหลื่อมปี จำนวน 1,500,000 บาท 

                                                                        การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ พ้ืนฟู และส่งเสริม 
                                                          การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ดังกล่าวมีปัญหาการ 
                                                       ดำเนินงาน โดยจะได้ติดตามงานในช่วงหลังต่อไป           

                                                                    จงึเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

       มติที่ประชุม            รับทราบ 
                                     

    2.3 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำป ี  
    งบประมาณ พ.ศ. 256๕              

       คลังจังหวัดเชียงใหม่                             รายงานเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี     
                                                       งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยงบประมาณและผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด 
                                                       เชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
                                                       2565 ในระบบ GFMIF ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในภาพรวม สรุปได ้   
                                                       ดังนี ้
                                                               1. จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 23,377.2๑ ล้านบาท           
                                                       ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 18,344.10 ล้านบาท   
                                                       คิดเป็นร้อยละ 78.47 สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ 6.47                             
                                                       เป็นลำดับที่ 1 ในส่วนของงบลงทุนได้รับจัดสรร 9,292.24 ล้านบาท เบิกจ่าย 
                                                         5,8๔3.72 ล้านบาท ร้อยละ 622.89 สูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
                                                         ร้อยละ 16.89 เป็นลำดับที่ 1  
                                                                     ในภาพรวม โครงการไหนได้ดำเนินการแล้ว ขอให้จัดทำ PO  
                                                       การตรวจรับ และการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายด้วย ในส่วนของภาพรวมเม่ือรวม  
                                                       PO แล้ว จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
                                                       คือขอให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายสิ้นไตรมาสที่ 3 คือสิ้นสุดเดือนมิถุนายน  
                                                       2565 แต่ตัวเลขนี้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
                                                       คือภาพรวมผลการใช้จ่าย จังหวัดเชียงใหม่ได้ร้อยละ 88.56 ประจำจังหวัด 
                                                       เชียงใหม่ได้ร้อยละ 89.15 และการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร้อยละ 87.68          
                                                               2. กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับงบประมาณ จำนวน  
                                                       88.13 ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ประจำ และลงทุนยังต่ำกว่าที่ 
                                                       คณะรัฐมนตรีกำหนด ในส่วนของภาพรวมได้ร้อยละ 13.95 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
                                                       ร้อยละ 67.29 ประจำ ใช้จ่ายร้อยละ 33.21 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 
                                                          48.55 และงบลงทุน ใช้จ่ายร้อยละ 7.61 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 74.04 

/ในการนี้...       
     
 



 

- ๘ - 
  
 

                                                                       ในการนี้ เงินกันตามปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้กันใช้จ่ายได้ไม่เกิน 
                                                          6 เดือน หากเป็นไปตามกฎหมายคือกันเงินได้ถึง 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา 

                                                       แต่กระทรวงการคลังกำหนดขยายเงินกันให้อีก 6 เดือนถึง 30 กันยายน 2565 
                                                       โดยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำไปแล้วว่า   
                                                       งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ขอให้ดู 
                                                       รายละเอียดด้วย หากลงนามในสัญญาเกินวันที่ 30 กันยายน 2565 อาจจะ 
                                                       ถูกผู้รับจ้างฟ้อง เนื่องจากได้ลงนามและงบประมาณพับแน่นอน ไม่สามารถ                
                                                          กันเงินได้ในประเด็นเงินกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแนวทางแก้ไข 
                                                          ที่ผ่านมา ในส่วนของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ กล่าวว่าหากมีกรณีงบประมาณ   
                                                       พับขอให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา สัญญาที่ลงนามผูกพันกับบุคคลภายนอก                            
                                                       และพิจารณางบประมาณให้ครบถ้วนในปีงบประมาณนั้นๆ แต่ในเรื่องระบบ 
                                                       งานคลัง อย่างไรงบประมาณพับแน่นอน      

                                                                จึงเรยีนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

      มติที่ประชุม            รับทราบ 
 

      นายธนากร  พรหมดวง                                ในระหว่างรอประธาน ขอให้หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการ  
       (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์          ดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของจังหวัด  
       การพัฒนาภาคเหนือ                     เชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 
                                                      งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอให้เร่งดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2565 
                   

       นางวรารัตน์  ศรีทอง                                  ขณะนี้ได้ผู้รับจ้าง จึงต้องทำสัญญา ซึ่งได้นับระยะเวลาแล้วเกิน       
       (แทน) ผู้อำนวยการสำนัก               โดยคลังจังหวัดเชียงใหม่ให้คำแนะนำว่าขอให้แก้ไขสัญญาให้เสร็จภายใน     
       จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1              เดือนกันยายน 2565      
       (เชียงใหม่)                                   
 

       คลังจังหวัดเชียงใหม่                                   ประเด็นอยู่ที่ระยะเวลาเกิน 9 วัน หากผู้รับจ้างสามารถทำงาน                    
                                                       ได้เร็วขึ้น ส่งงานก่อนเดือนกันยายน 2565 จะไม่มีประเด็น แต่หากไม่ส่งไม่เบิก 
                                                       เหลื่อมปีของจังหวัดเชียงใหม่ เงินจะพับไป หากแก้ไขสัญญาลดลงมาเหลือเดือน 
                                                       กันยายน 2565 ให้ทัน แต่เป็นห่วงเนื้องานจะเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีดำเนินการ 
                                                       หรือไม่ หากจำเป็นต้องระบุ 9 ตุลาคม 2565 จะบวกระยะเวลาให้เนื้องาน 
                                                       แต่ถ้าเป็นเงื่อนไขของงบประมาณท่ีจะต้องถูกพับ อาจขอความร่วมมือให้ 
                                                       ผู้รับจ้างส่งมอบงานได้เร็วขึ้นหรือไม่ หากส่งมอบงานได้ทันภายในเดือน 
                                                       กันยายน 2565 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณผูกพันให้ได้ หากส่งงาน 
                                                       ลว่งเลยจากสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ผู้ว่าจ้างหรือส่วนราชการ 
                                                       จะต้องขอตั้งงบประมาณใหม่ และใช้ระยะเวลาในการตั้งงบประมาณ 

                                                                จึงเรยีนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

      มติที่ประชุม            รับทราบ 
 

/นายธนากร… 
 
 
 



 

- ๙ - 
  
      นายธนากร  พรหมดวง                                ในส่วนของกิจกรรมสร้างฝายถาวร ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ขอให้ผู้แทน 
      (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์           สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานและปัญหา 
      การพัฒนาภาคเหนือ                       อุปสรรคของการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผน    
                                                       ปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ   
                                                       พ.ศ. 2564 ขอให้เร่งดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2565 
 

       นายปราโมท  สุขสถิตย ์                              กิจกรรมสร้างฝายถาวรของสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
       (แทน) ผู้อำนวยการสำนัก               ได้รับอนุมัติ 14 ฝาย ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 ฝาย ได้ส่งเบิก  
       บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16                งบประมาณแล้ว ขณะนี้อยู่ในงวดที่ 3 คงค้างอีก 5 ฝาย คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
       (เชียงใหม่)                                 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

       ประธาน                                                 ขอให้ระบุเร่งรัดการดำเนินงานแต่ละโครงการฯ หากดำเนินการ 
                                                        ไม่ทัน ใครรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการฯ รับทราบแล้วจะดำเนินการอย่างไร 
                                                        หรือจะต้องบันทึกไว้ มีวิธีการอ่ืนหรือไม่ที่จะแก้ไข หรือแก้ไขสัญญาได้หรือไม่     
              

       คลังจังหวัดเชียงใหม่                                    สามารถกันได้ 6 เดือน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 กรณีมี 
                                                        ความจำเป็นและยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ให้ขอขยายได้ไม่เกิน 6 เดือน 
                                                        สิ้นสุด ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 โดยเงินกันของปีงบประมาณ พ.ศ.  
                                                        2564 กระทรวงการคลังได้มีหนังสือเวียนแจ้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
                                                        ในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยโครงการแก้ไข 
                                                        ปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สิ้นสุดวันที่ 9 ตุลาคม 2565                                                         
                                                        ได้แจ้งให้หน่วยงานราชการทราบแล้ว หากลงนามในสัญญา ดำเนินการภายใน 
                                                        วันที่ 30 กันยายน 2565 แต่หากลงนามแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
                                                        ในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณ 
                                                        ขอให้ส่วนราชการให้ความสำคัญจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อน   
                                                        เป็นลำดับแรก แต่ที่ได้หารือกับหน่วยงานเจ้าภาพทราบว่าจะพิจารณาหารือ 
                                                        กับคณะกรรมการราคากลางผู้ควบคุมงานเพ่ือแก้ไขสัญญา ภายในวันที่ 30  
                                                        กันยายน 2565 เมื่อลงนามในสัญญาแล้วสำนักงบประมาณจะแจ้งให้ 
                                                        หนว่ยงานราชการทราบว่า หากมีเงินตกหรือเงินพับ ขอให้หน่วยงานราชการ 
                                                        ให้ความสำคัญ ขอให้จัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเป็น 
                                                        ลำดับแรก แต่ที่หารือกับหน่วยงานเจ้าภาพทราบว่าจะพิจารณาหารือกับ 
                                                        คณะกรรมการราคากลาง ช่างผู้ควบคุมงาน เพ่ือแก้ไขสัญญาให้ภายในเดือน 
                                                        กันยายน 2565  
 

       นางวรารัตน์  ศรีทอง                                  ในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จะต้อง 
       (แทน) ผู้อำนวยการสำนัก                แก้ไขสัญญาตามมติที่ประชุม 
       จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1              
       (เชียงใหม่)                                   
                                                         

       ประธาน                                                 ขอให้เชิญผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)                                   

                                                        แจ้งเรื่องการแก้ไขปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน รวมทั้งโครงการอนุรักษ์ 
 

/ฟ้ืนฟูฯ… 
 
 



 

- ๑๐ - 
  
 

                               ฟ้ืนฟูฯ ให้ที่ประชุมทราบ      

       นายกมล  นวยใย                                  ขณะนี้ได้เร่งรัดการดำเนินการในพ้ืนที่ และจะเรียกเจรจา ทำสัญญา  
       ผู้อำนวยการสำนัก                      ใหม่ให้ครบถ้วน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565            
       จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1             และเร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมฝายถาวรตามโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูฯ 
       (เชียงใหม่                                  ตามสัญญาที่ระบุวันที่ 2 กันยายน 2565                     

                                                             จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

      มติที่ประชุม           รับทราบ 
 

      นางสาวสุกัญญา บุญครอง                        ในส่วนของโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ล้านนา เพ่ิมมูลค่า       
      (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ด้วยนวัตกรรม จะดำเนินการฝึกอบรม ดูงาน และจัดแสดงสินค้า ขณะนี้ผู้รับจ้าง 
                                                      ได้ดำเนินการครบทั้ง 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างตรวจรับ โดยผู้รับจ้างขอขยาย 
                                                      สัญญา เนื่องจากดำเนินการบางกิจกรรมไม่ได้คือเรื่องศึกษาดูงาน 4 แห่ง ได้แก่ 
                                                      จังหวัดอยุธยา กรุงเทพฯ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุดรธานี ขณะนี้แก้ไขปัญหา 
                                                      ดังกล่าวแล้วคือจัดศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
                                                      จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับฯ ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ 
                                                      ล้านนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมต่อไป       

                                                             จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

      มติที่ประชุม           รับทราบ 
 

       ระเบียบวาระท่ี 3            เรื่อง เพื่อพิจารณา 
           ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ                         
   กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕    
   และปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา โดยหน่วยงานเจ้าภาพ   
   และหน่วยงานกิจกรรมแต่ละโครงการ  
            1. ประเด็นที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่       
                1.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness  
   งบประมาณ จำนวน 702,500 บาท 
                  -กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่               
   (Northern Medical Wellness-Long Stay Hub) งบประมาณ จำนวน   
   702,500 บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยว 
   และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

       นางสาวภาวิไล  ชลามาตย์                              กิจกรรมนี้ลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กำหนด 
       (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด      จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 และจัดกิจกรรม    
       เชียงใหม่                                  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2565 ขณะนี้ดำเนินงาน 
                                                      เป็นไปตามแผน คาดว่าดำเนินงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีปัญหา 
                                                      การดำเนินงาน 
                                                                        จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
              

      มติที่ประชุม                       รับทราบ 
 

/1.2 โครงการ... 
 



 

- ๑๑ - 
  

                                  1.2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  
                       Culture&Craft งบประมาณ จำนวน 50,000,000 บาท หน่วยงาน 
                       เจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
                                   -กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาทางหลวงสู่ 
                       แหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข. 1252 ตอนควบคุม 0200 ตอนแม่ตอน    
                       หลวง – ช่วง กอม.ระหว่าง กม.50+000-กม.58+000 (เป็นช่วงๆ อยู่ในเขต 
                       พ้ืนที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง) งบประมาณ จำนวน   
                       50,000,000 บาท หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่ แขวงทางหลวง 
                       ลำปางที่ 2 

       นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ                             กิจกรรมนี้คาดว่าลงนามในสัญญา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  
       หัวหน้าสำนักงานจังหวัด               อาจใช้เวลาเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ  
       ลำปาง                                    
 

       นายธนากร  พรหมดวง                                  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ  
       (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์        Culture&Craft ทางกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1   
       การพัฒนาภาคเหนือ                    ได้อนุมัติโครงการฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ  
                                                      ภายหลัง ได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
                                                      บูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
                                                      ตอนบน 1 ได้เร่งดำเนินการและอนุมัติ จัดทำข้อตกลงกับสำนักงบประมาณ 
                                                      และแจ้งให้จังหวัดลำปางทราบ โดยเร่งหาผู้รับจ้าง จัดทำสัญญาและก่อหนี้ 
                                                      ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพ่ือดำเนินงาน ตามท่ีรายงานจะทำสัญญาในช่วง 
                                                      เดือนกรกฎาคม 2565 ขณะนี้เหลือเวลาอีก 2 เดือน ซึ่งสามารถดำเนินการ 
                                                      และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันหรือไม่ 
 

       นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ                             การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน สามารถก่อหนี้ผูกพันได้        
       หัวหน้าสำนักงานจังหวัด               ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบที่กำหนดคือภายในวันที่ 25 
       ลำปาง                                    กรกฎาคม 2565 และประกาศในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  
 

       ประธาน                                                  ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานเนื่องจากต้องกันเงินงบประมาณ  
                                                      ปี พ.ศ. 2565  
 

       มติที่ประชุม                       เห็นชอบขอให้จังหวัดลำปางเร่งรัดการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาทางหลวง 
                                                   สู่แหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนควบคุม 0200 ตอนแม่ตอน 

                        หลวง – ช่วง กอม.ระหว่าง กม.50+000-กม. 58+000 (เป็นช่วงๆ อยู่ในเขต 
                        พ้ืนที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง) หนว่ยงานร่วมดำเนิน 
                         กิจกรรม ได้แก่ แขวงทางหลวงลำปางที่ 2  
 

                                  2. ประเด็นที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้า           
                       และบริการนอกพื้นที่ ได้แก่                                             
                                      2.1 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna   
                       Expo 2022 งบประมาณ จำนวน 6,000,000 บาท หน่วยงานเจ้าภาพ 
                        ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

/กิจกรรม... 
  



 

- ๑๒ - 
  

                                            -กิจกรรมจัดงาน Lanna Expo 2022 ในงานสภาอุตสาหกรรม 
                       เอ็กซ์โป (FTI Expo 2022) งบประมาณ จำนวน 6,000,000 บาท                             

นางโสพิตย์  ฤทธิศร                                       ในส่วนของโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า                 
(แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่     Lanna Expo 2022 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

                       จำนวน 6,000,000 บาท ได้มกีารลงนามในสัญญาของผู้รับจ้างดังกล่าวแล้ว 
 

                                                                            จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
  

       ประธาน                                                        ขอให้กำกับดูแลให้เป็นไปตามงวดงานและงวดเงินดังกล่าว 
 

       มติที่ประชุม                      เห็นชอบขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กำกับดูแลให้เป็นไปตามงวดงาน   
                       และงวดเงินตามโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo  

  2022 
 

                                       2.๒ โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก                                         
                         และหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล งบประมาณ จำนวน 2,090,600 บาท                          
                         หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
                                              -กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถ  
                           อุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันราชการ  

       นายธนากร  พรหมดวง                                     โครงการดังกล่าว หน่วยงานเจ้าภาพขอยกเลิกโครงการเนื่องจาก 
       (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์         ไม่สามารถดำเนินการได้ ผ่านจังหวัดลำปางแล้ว จะนำเสนอเพ่ือขอยกเลิก  
       การพัฒนาภาคเหนือ                     ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
                                                       ต่อไป 
                                                                        จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
 

                                  3. ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ 
                                        3.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูง      
                         ล้านนา สู่การแข่งขันด้านการตลาด งบประมาณ จำนวน 577,000 บาท     
                         หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 
                                            (๑) กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนม 
                        คุณภาพสูงล้านนาสู่โคเนื้อคุณภาพดี งบประมาณ จำนวน 377,000 บาท  
                          หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยี                
                          ชีวภาพ 
                                            (2) กิจกรรมที่ 2 สำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม  
                        ชิม ช๊อป สินค้า  ปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
                        งบประมาณ จำนวน 200,000 บาท หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงาน 
                        ปศุสัตว์เขต 5  

      นางพรรณผกา  พรหมสุวรรณ                                     ขณะนี้ได้ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการ  
      (แทน) ปศุสัตว์เขต ๕                       เลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่โคเนื้อคุณภาพดีดังกล่าว ในส่วนของกิจกรรมที่ 2   

                        สำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ช๊อป สินค้า  ปศุสัตว์ในท้องถิ่น  

                        ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือภาคเหนือตอนบน 1 ได้ดำเนินการออกพ้ืนที่ 
 

/เพ่ือเตรียม... 
 



 

- ๑๓ - 
  

 

                        เพ่ือเตรียมการรับแม่พันธุ์คุณภาพดี จะดำเนินการเบิกจ่ายทุกกิจกรรมตาม 
                        โครงการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                                                                       จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
 

                                        3.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของ 
                        กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ จำนวน 897,600 บาท หน่วยงาน  
                        เจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 
                                   (๑) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี  
                        แบบประณีต งบประมาณ จำนวน 413,800 บาท หน่วยงานร่วมดำเนิน 
                        กิจกรรม ได้แก่  
                                                 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
                                                  2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน 
                                                  3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  
                                                  4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
                                      (๒) กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม                 
                         โคเนื้อ  งบประมาณ จำนวน 483,000 บาท หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม  
                          ได้แก่  
                                                   1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  
                                                     2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน                                                          
                                                     3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  
                                                     4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

      นางพรรณผกา  พรหมสุวรรณ                                     การดำเนินงานตามโครงการฯ หน่วยงานร่วมกิจกรรม  
      (แทน) ปศุสัตว์เขต ๕                       ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน,  

                        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                        กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีตการดำเนินงาน  

                                                   ไม่มีปัญหา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565 ส่วนกิจกรรมที่ 2  
                                                   การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อการดำเนินงานไม่มีปัญหา  
                                                   คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายเดือนสิงหาคม 2565        
                                                                       จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
 

                          ๔. ประเด็นที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน 
                                        -โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
                         งบประมาณ จำนวน 22,858,900 บาท หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงาน 
                         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 

/(๑) กิจกรรม... 
 
 
 



 

- ๑๔ - 
  

 

                             (1) กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันมลพิษฝุ่นควัน                  
                         กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ จำนวน 994,800 บาท  
                           เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                           จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่  
                                               1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน 
                                             2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
                           ลำปาง 
                                               3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
                           แม่ฮ่องสอน 

       นายสมคิด  ปัญญาดี                                           ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
       (แทน) ผู้อำนวยการ                       วิธีการดับไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จำนวน 10 ตำบล ได้เบิกจ่าย 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ          งบประมาณดังกล่าวแล้ว       
        และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่                           จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
                                                   

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
 

                                      (2) กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงาน ช่วยสนับสนุน                  
                        เจ้าหนา้ที่ ป้องกัน ลาดตระเวน ตรวจหาไฟ และดับไฟป่าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 
                             ภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 171 หมู่บ้าน งบประมาณ จำนวน ๘,๕73,800 บาท  
                           เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง                          
                           หนว่ยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่  
                                             1. สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 
                                               2. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง 
                                               3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  
                                               4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 

       ประธาน                                                        ตามกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ ส่งเอกสารเบิกงบประมาณ 
                           หรือไม่ ในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ดำเนินงาน 

                                                        ถึงข้ันตอนไหน  
 

       นายรณรงค์  เกิดนวล                                         ตามกิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงานช่วยสนับสนุน                  
       (แทน) ผู้อำนวยการ                       เจ้าหน้าที่ปฏบิัติงาน จำนวน 36 หมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย  

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13         งบประมาณดังกล่าวแล้ว  
        สาขาลำปาง                                                 จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
                                                   

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
 

       นายศุภกร  สุวรรณเกศา                                     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ดำเนินการตาม  
       (แทน) ผู้อำนวยการ                       กิจกรรมที่ 2 แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนส่งเบิกงบประมาณ ตรวจเอกสาร อยู่ใน 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16        ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย จำนวน 14 หมู่บ้าน และมีกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ 
(เชียงใหม่)                                  แก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
 

/จำนวน... 
 



 

- ๑๕ - 
  

   

                                               จำนวน 210,000 บาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 
                                               เดือนกรกฎาคม 2565 

                                                                           จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
                                                   

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
 

       นายนิกร  แก้วโมรา                                     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16  สาขาแม่สะเรียง ได้ดำเนินงาน 
       (แทน) ผู้อำนวยการ                       ป้องกัน ลาดตระเวน ตรวจหาไฟ และดับไฟป่าในพ้ืนที่อำเภอแม่สะเรียง  

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16        ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว  
          สาขาแม่สะเรียง                                         จงึเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
                                                   

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
 

       ประธาน                                                 ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) รายงานผล 
                                                       การดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ  
 

       นางวรารัตน์  ศรีทอง                                  ในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ดำเนิน 
       (แทน) ผู้อำนวยการสำนัก                กิจกรรมที่ 2 แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
       จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1             ภายในอาทิตย์นี้ 
       (เชียงใหม่)                                               จงึเรียนเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
                                                   

       มติที่ประชุม                       รับทราบ 
 

       ประธาน                                                 ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) รายงานผล 
                                                      การดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ  
 

       นายธนรัตน์  แปงใจ                                   ตามกิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงาน ช่วยสนับสนุน                  
       (แทน) ผู้อำนวยการสำนัก               เจ้าหน้าที ่ป้องกัน ลาดตระเวน ตรวจหาไฟ และดับไฟป่า สำนักจัดการ 

       จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3              ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว  

       (ลำปาง)                                               จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
                                                   

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
              

                                                                      (3) กิจกรรมที่ 3 จัดทำแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์พ้ืนที่         
                                                            กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 670 กิโลเมตร งบประมาณ จำนวน 
                                                            ๓,๔๔3,800 บาท หนว่ยงานดำเนนิกิจกรรม ได้แก่ สำนักบรหิารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 
                                                       (เชียงใหม่) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง 
       นายธนากร  พรหมดวง                                       กิจกรรมที่ 3 จัดทำแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด         
       (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์         ภาคเหนือตอนบน 1 หน่วยงานดำเนินกิจกรรมทุกแห่งดำเนินการแล้วเสร็จ           
       การพัฒนาภาคเหนือ                     และเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวแล้ว  

                                                                           จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
                                                   

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
 

/(4) กิจกรรม... 
 
 



 

- ๑๖ - 
  
 

                                                                      (4) กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมก่อสร้างฝายถาวรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ                  
                                                        การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัด  
                                                        ภาคเหนือตอนบน 1 (โดยวิธี e-bidding) งบประมาณ จำนวน ๕,๘๕๐,000 บาท 
                                                        เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  

                           หนว่ยงานร่วมดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา  
                           แม่ฮ่องสอน  
                             

       นายธนรัตน์  แปงใจ                                   ตามกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก่อสร้างฝายถาวรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ                  
       (แทน) ผู้อำนวยการสำนัก               การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัด 
       จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3                ภาคเหนือตอนบน 1 (โดยวิธี e-bidding) งบประมาณ จำนวน ๕,๘๕๐,000 บาท 
       (ลำปาง)                                    ขณะนี้ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้างในวันที่ 30 มิถุนายน 2565       
                                                        จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยจะเร่งรัดให้ 
                                                        ผู้รับเหมาสง่งานก่อนกำหนด 
 

       ประธาน                                                ขอให้กำกับดูแลเร่งรัดการดำเนินงาน 
 

       มติที่ประชุม                         เห็นชอบขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กำกับดูแลเร่งรัด 
                                                        การดำเนินงาน 
                                                   
       นายพุฒิพงศ์  ชัยนลินพัฒน์                          จงัหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการสร้างฝายกึ่งถาวร 32 แห่ง ขณะนี้ 
       (แทน) ผู้อำนวยการสำนัก                 ทำสัญญางวดแรก อยู่ระหว่างดำเนินการและได้ผู้รับจ้าง จัดทำสัญญาภายใน  

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1                30 กันยายน 2565 ไม่มีปัญหา 
         สาขาแม่ฮ่องสอน           
                                

       ประธาน                                                ขอให้กำกับดูแลเร่งรัดการดำเนินงาน 
 

       มติที่ประชุม                         เห็นชอบขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน กำกับดูแล  
                                                        เร่งรัดการดำเนินงาน 
 

                                                                    (5) กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมก่อสร้างฝายกึ่งถาวรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ                        
                                                        การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัด 
                                                          ภาคเหนือตอนบน 1 (โดยวิธี e-bidding) งบประมาณ จำนวน 2,73๐,600 บาท 
                                                             หน่วยงานดำเนินกิจกรรม ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 
       นายธนรัตน์  แปงใจ                                   ตามกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมก่อสร้างฝายถาวรฯ ได้ผู้รับจ้างแล้ว  
       (แทน) ผู้อำนวยการสำนัก                ขณะนี้อยู่ในงวดงานแรกในการดำเนินการ สัญญาไม่เกิน 4 งวดงาน ดำเนินงาน 
       จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3                แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
       (ลำปาง)                                               จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
                                                   

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
 

                        5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                    
                        งบประมาณ จำนวน ๕,000,000 บาท หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ กลุ่มงาน 
                        บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

/นายธนากร… 
 



 

- ๑๗ - 
  

 

นายธนากร  พรหมดวง                                กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1              
       (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์         ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
       การพัฒนาภาคเหนือ                     ตอนบน 1 จำนวน ๕,000,000 บาท ขณะนี้ผลการเบิกจ่าย จำนวน      
                                                       2,330,091 บาท คงเหลืองบประมาณ จำนวน 2,669,909 บาท 
                                                                     จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
                                                   

       มติที่ประชุม                        รับทราบ 
 

       ระเบียบวาระท่ี 4              เรื่องอ่ืนๆ 
                                                       -ไม่มี 
 

       เลิกประชุม                          เวลา 16.30 น.  
                
 

อัจฉรา 
(นางสาวอัจฉรา  คำมูล) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1              

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

ธนากร 
(นายธนากร  พรหมดวง) 

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                                             

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๑๘ - 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


