
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ครั้งที่ 7/2564  

วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕64 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

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

 

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

1. นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     ประธานการประชุม 
  (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1))   
2. นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
3. นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน) 
4. นางสาวพวงทอง  โยธาใหญ่ (แทน) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
5.  นางชุลีวันทน์  สายสิงห์ทอง (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
6. นายพิเดช  จันทร์ศิริ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
7. นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  ปลัดจังหวัดล าพูน 
8. นายสุรชัย  แสงศิริ  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
9. นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย  อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
10. นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว  พาณิชย์จังหวัดล าปาง 
11. นางภาวิไล  ชลามาตย์   (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นายภาคภูมิ  ธาวงค์   (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
13. นางสาวเรนทาย  นันต๊ะ  (แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
14. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
15. นายสมพร วะเท   นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
16. นางปิยวรรณ  พิทักษ์  (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
17. นางปิยนันท์  ราชธานี  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
18. นางศิริพร  ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
19. นายอินสม  ปัญญาโสภา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
21. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
22. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
23. นายปรีชา  สมบูรณ์ชัย  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
24. นางอรพินธ์  อิก าเหนิด  (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
25. นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นริมานวิธโุรจน์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นายโกสินทร์  นิยะกิจ  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นายอนันต์  จิตจง   (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
/คณะกรรมการ... 

 
 
 



 

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

 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
9. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
10. นางอาภรณ์  แสงโชติ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 

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. นางกนกจันทร์  ชวานนท์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
7. นางสาววิภารัตน์  ธนิศร  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
8. นางศันสนีย์  ไชยชนะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
9. นางสาวศศิธร  ริ้วทอง  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
10. นายวุฒิชัย  ค าดี  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
11. นางสาวสายฝน  ฉันทะ  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นางโสพิตย์  ฤทธิศร  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
13. นายวิทยา  เติมต้น  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
14. นายโชคชัย  แก้วป่อง  ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3  
15. นายทายาท  ก็ระแวง  ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 
16. นางสาวอ าพัน  ใจอินตา  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
17. นางสาวสาวิตรี  วงศ์ฝั้น  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
18. นายรณรงค์  เกิดนวล  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 
19. รศ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
20. นายกวีวัฒน์  รอดครุฑา  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
21. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
22. นายทศพล พรหมแปง  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
23. นางดารุณี  ใจศิล  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
24. นายสุรนาถ  ใจหาญ  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
25. นางสาวพัชร์ธีรัตน์  เรือนเงิน ส านักงานจังหวัดล าพูน 
26. นางชุติวรรณ  ชูยกปั้น  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

/เริ่มการประชุม… 

 



 

  -๓- 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

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 6 คน 
2.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน 
3.จังหวัดแม่ล าปาง มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 คน 
4.จังหวัดล าพูน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 8 คน 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ติดภารกิจ 
จึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)                 
เป็นประธานการประชุมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 7/2564 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การประชุม
วันนี้จึงเป็นการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)    
มีระเบียบวาระการประชุมส าคัญ ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย 
ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

2) การเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน ๑ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕64   

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท า            
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)             
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 6/๒๕64 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย    
รายงานการประชุม จ านวน 20 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th 
เรียบร้อยแล้ว 

/มติที่ประชุม… 

 

นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
ประธานการประชุม  



 

  -๔- 
   
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 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 

โดยมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 212,897,099.08 บาท           
มีผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 42,938,344 บาท คงเหลือ 
จ านวน 169,958,755.08 บาท (ข้อมูลจากส านักงานจังหวัด ณ วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2564) 

มติที่ประชุม     รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 3.2 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงิน
เหลือจ่ายของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

  เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการด าเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลก าหนดตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างเคร่งครัด หากมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณีให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณ            
ที่เกี่ยวข้องและให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
– ๒๕๗0 ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ดังนี้ 

/๑. กรณ…ี 

 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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๑. กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอโครงการใหม่ ซึ่งไม่อยู่
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
จัดท าโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. 
หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.
ภาค) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ.   
ที่ก ากับดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
มายังฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ.ภาค ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณนั้นๆ  

2. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดกรณีอ่ืนๆ ให้เป็นอ านาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยหารือส านักงบประมาณและด าเนินการตามระเบียบการบริหาร
งบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว    
ให้ อ.ก.บ.ก.ที่ก ากับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน สิ้นไตรมาสที่ได้รับ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่  

2.1 โครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณ (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่
ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีนั้นๆ 

๒.๒ โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พ้ืนที่
ด าเนินการ หรือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือยกเลิกการด าเนินการโครงการ 
หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ 

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

๒.๓.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น           
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง    ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

๒.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลท า
ให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม 

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์
ของโครงการ กิจกรรมพื้นที่ด าเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง 

๒.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ         
ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง 

/๒.๓.๖ การเปลี่ยนแปลง... 
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๒.๓.๖ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จ านวน 
คุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity) 
หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติ 

๒.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน 
อาทิ สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และ
ระยะเวลาที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 

๒.๔ การขยายผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ือเพ่ิมเติม
เป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 

๒.๕ การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
๒.๕.๑ การจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาล เฉพาะกรณี 

งบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ 
๒.๕.๒ การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) (กรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ            
(ค่า K) จากงบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน) 

๒.๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภค 
ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการนอกเหนือจากกรณีดังกล่าว
ข้างต้น ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากอยู่ในอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลของ ก.บ.ภ. 

๓. ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานผลการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ทั้งหมดให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใน            
๓0 วันหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  

มติที่ประชุม     รับทราบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงิน
เหลือจ่ายของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 การเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุ่มจั งหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๖ เมื่อวันที่  17 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) 
สพน. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานช่วยอ านวยการพิจารณาและกลั่นกรอง
แผนงานโครงการของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ               
(อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะท างานช่วยอ านวยการฯ 

/กับทีมบูรณาการ… 
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กับทีมบูรณาการกลางจาก ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 
และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมฯ 
ให้เปลี่ยนหน่วยด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยด าเนินการ 
เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก (หน่วยงาน Function) โดยให้มหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานในการสนับสนุนทางวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

  สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

ประเด็นการพัฒนา 
แหล่งงบประมาณกลุม่จังหวัด รวมทั้งสิ้น 
โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว และ
การค้าในพ้ืนท่ี 4 202,634,000 3 202,634,000 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วย
การส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่ 6 138,866,350 6 138,866,350 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสรา้งสรรค ์ 3 108,942,680 3 108,942,680 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดฝุ่นควัน  3 99,900,000 3 99,900,000 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 1 5,000,000 1 5,000,000 
รวมทั้งสิ้น 17 555,343,030 16 555,343,030 

ในการนี้ มีมหาวิทยาลัยที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 
3 แห่ง และ 1 วิทยาเขต ได้แก่ (1) มหาวิทยาเชียงใหม่ (2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้     
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง และ 1 วิทยาเขต ได้รับทราบมติที่ประชุม
ดังกล่าว และขอเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินการกิจกรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก 
ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนา / 
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

มหาวิทยาลัย  
เป็นหน่วยด าเนินงาน 

หน่วยด าเนินงาน 
ใหม ่

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์  
กิจกรรมหลักท่ี 5 การยกระดับการผลิตผักเกษตรอินทรีย์              
เพื่อการค้าตามมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์สากลสูโ่มเดิร์นเทรด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  - 

กิจกรรมหลักที่ 6 โครงการยกระดับเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าพูน และล าปางสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดีส าหรับพืชอาหาร (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน หลกั 
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม 
มหาวิทยาลยัแม่โจเ้ป็นหน่วยงานสนับสนุน 

กิจกรรมหลักท่ี 7 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม
เกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart Farmer กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
ส านักงานเกษตรจังหวัดแมฮ่่องสอน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่
ส านักงานเกษตรจังหวัดแมฮ่่องสอน 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน 

 
/กิจกรรมหลักที่ 8... 

 

 



 

  -๘- 
   

ประเด็นการพัฒนา / 
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

มหาวิทยาลัย  
เป็นหน่วยด าเนินงาน 

หน่วยด าเนินงาน 
ใหม ่

กิจกรรมหลักที่ 8 โครงการส่งเสริมชุมชนพึ่งพาตนเอง โดยใช้
นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะต้นทุนต่ าขนาดเล็ก (Smart Energy-
Agriculture Learning Module: SEALM) จากศูนย์ปฏิบัติการ
โรงเรียนประจ าอ าเภอ School Center) ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  - 

กิจกรรมหลักท่ี 9 ปัจจัยการผลิตอินทรีย์เพื่อการผลติพืชเศรษฐกจิ
และพืชสมุนไพรภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  - 

2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่เกษตรสร้างสรรค์ (5 กิจกรรม)  
กิจกรรมหลักท่ี 3 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์กระเทียมเพื่อส่งเสริม
ธุรกิจเกษตร    

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  - 

กิจกรรมหลักที่ 4 เพิ่มมูลค่ากัญชงคุณภาพด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (Northern Hemp Model) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  - 

กิจกรรมหลักท่ี 5 พัฒนาโกโก้อินทรีย์แบบครบวงจร เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนของภาคเหนือตอนบน 1 (Northern of Thailand 
Chocolate City) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  - 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดฝุ่นควัน   
โครงการการจัดการเชิงรุกในปัญหา PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วม (5 กิจกรรม) 
กิจกรรมหลักที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเห็ดเผาะและเห็ดราใน
ธรรมชาติ  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
วิทยาเขตแมฮ่่องสอน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดแมฮ่่องสอน ร่วม  
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮอ่งสอน 

กิจกรรมหลักที่ 2การติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อ
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบ Stand Alone 
รวมทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลความเข้มข้น 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
หลัก 
ม.ราชภัฏเชียงใหม ่วิทยาเขตแม่ฮอ่งสอน 

กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดท า ติดตั้ง และทดสอบเตาเผาชีวมวล
มลพิษต่ าให้กับสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮอ่งสอน 

กิจกรรมหลักที่ 4 จัดอบรมแนวทางในการจัดการพื้นที่โดยไม่ใช้
ไฟ จัดท าแผนในระดับหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ปัญหาฝุ่นควัน รวบรวมองค์ความรู้ ในการลดการใช้ไฟ และ
ส่งเสริมกิจกรรมลดการใช้ไฟ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยด าเนินการร่วม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประสานไปยังหน่วยงานในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ือมาเป็นหน่วยงานภารกิจหลัก แต่ยังไม่มีหน่วยงานใด        
รับจัดท าโครงการ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีภารกิจหลักอยู่แล้ว 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการประสานจากส านักพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคเหนือ ว่า ในกรณีที่มหาวิทยาลัยหาหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก (หน่วยงาน 
Function) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักไม่ได้ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ แต่เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯ เสนอโครงการเกินกรอบวงเงิน 2 เท่า จึงท า
ให้ไม่เสียงบประมาณที่ขอไว้ข้างต้น ซึ่งมีโครงการส ารองอยู่ในบัญชีโครงการแล้ว    
จึงขอสรุปโครงการที่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม 
งบประมาณท้ังสิ้น 55,659,100 บาท 

/มติที่ประชุม… 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๙- 
   
มติที่ประชุม     เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

4.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

ที่ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระท าได้ในกรณี ดังนี้ 
1.1.1 กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของ

แผนงานผลผลิตหรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่ส านักงบประมาณได้ให้ความ
เห็นชอบไว้แล้ว  

1.1.๒ มีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน
ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด  

1.1.๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่ก ากับ
ดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณมีนโยบายใหม่  และมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่ก าหนดขึ้น  

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

ข้อ ๒๘ การใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต 
หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอ่ืนๆ ภายในแผนงานเดียวกัน  
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร 
ส าหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอน
เงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ส านักงบประมาณก าหนด 

1.2 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562  

ข้อ 8 กรณีมีความจ าเป็นเพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วย
รับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน 
ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากส านักงบประมาณ ภายใต้
เงื่อนไข ดังนี้  

/(๑) ต้องมิใช่... 
 

 



 

  -๑๐- 
   

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจาก
รายจ่ายในงบบุคลากรรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป 
รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

(๒) ต้องไม่น าไปก าหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่า
จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้าน
บาทขึ้นไปรายการค่าที่ดินรายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาท
ขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนด
ไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

1.3 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

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

2) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการ 

 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงิน
เหลือจ่ายของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการด าเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลก าหนดตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างเคร่งครัด หากมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณีให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่
เกี่ยวข้องและให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตา ม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – 
๒๕๗0 ทั้งกรณีงบประมาณปกติและและงบประมาณเหลือจ่าย ดังนี้ 

๑. กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอโครงการใหม่ ซึ่งไม่อยู่
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
จัดท าโครงการใหม่ ตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้           
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง 

/งบประมาณ... 
 

 



 

  -๑๑- 
   

งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุม่จังหวัดจัดส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด มายัง
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค)  
เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับ
ดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายัง
ฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ.ภาค ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณนั้นๆ  

2. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดกรณีอ่ืนๆ ให้เป็นอ านาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ โดยหารือส านักงบประมาณและด าเนินการตามระเบียบการ
บริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ก.ที่ก ากับดูแล
ภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน สิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
โครงการ ได้แก่  

2.1 โครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนั้นๆ 

๒.๒ โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการ 
หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือยกเลิกการด าเนินการโครงการ หรือกิจกรรม
ภายใต้โครงการ 

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

๒.๓.๑ การแกไ้ขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

๒.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลท าให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม 

๒.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์
ของโครงการ กิจกรรมพื้นที่ด าเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง 

๒.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ ที่ไม่
กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง 

๒.๓.๖ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จ านวน 
คุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity) 
หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติ 

๒.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน 
อาทิ สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และ
ระยะเวลาที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 

๒.๔ การขยายผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ือเพ่ิมเติม
เป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 

/๒.๕ การใช้... 
 
 



 

  -๑๒- 
   

๒.๕ การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
๒.๕.๑ การจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบ

บริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ 
๒.๕.๒ การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) (กรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ           
(ค่า K) จากงบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน) 

๒.๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภค 
ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น 
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ
และใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เท่านั้น เนื่องจากอยู่ในอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลของ ก.บ.ภ. 

๓. ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานผลการเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งหมด
ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใน ๓0 วัน
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนราชการได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ภายใต้
โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดกรณีอ่ืนๆ 
ตามอ านาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 4 โครงการ 6 กิจกรรม ดังนี้ 

 

1) กิจกรรมจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 
ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า  Lanna Expo 2022 
งบประมาณ 6,000,000 บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม ่โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

รายละเอียดเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า 
Lanna Expo 2022 
๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ 
๑. ค่าจ้างเหมานวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 
2022 
(๒) ค่าเช่าสถานที่จัดงาน 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 
(๑) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
(๒) วัสดุส านักงาน 

6,000,000 
 
 
 
 
 
6,000,000 
6,000,000 

กิจกรรมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า 
Lanna Expo 2022 ในงาน FTI EXPO 2022 
๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 
๑) ค่าจ้างเหมาบริการ 
๑. งานออกแบบและตกแต่งบริเวณสถานท่ีจัดงาน 
๒. การจัดแสดงนิทรรศการ หรือการจัด Display 
๓. การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 
๔. การประชาสัมพันธ์การจัดงานรูปแบบต่าง ๆ 
๕. การบริหารจัดการพื้นที่ 
๖. การอ านวยความสะดวก 
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/รายละเอียดเดิม... 

 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๓- 
   

รายละเอียดเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๒) ค่าเช่าสถานที่จัดงาน (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕0๐ ตร.ม.) 
๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
1.1.3 ค่าวัสดุ 
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(2) วัสดุส านักงาน 

300,000 
30,000 
20,000 
15,000 
5,000 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : ขอเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณตลอดจนความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ :  
2.3.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลท าให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
๒.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน อาทิ สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน  และ
ระยะเวลาที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 
วัตถุประสงค์ : 
๑) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ  รวมทั้งเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นท่ีรู้จักแพร่ 
3) เพื่อให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของ
ประชาชน 

ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากเดิมได้เสนอขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณจ านวน 27,000,000 บาท และถูกปรับลดงบประมาณ
เหลือเพียง 6,000,000 บาท จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินการและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณตลอดจนความเหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน จากเดิมมีแผนงานด าเนินงานจัดงานแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า 
Lanna Expo 2022 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เป็นการ 
จัดงานแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ในงาน FTI EXPO 
2022 ซ่ึงจะจัดงานในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100,000 คน 
และมีรายได้มากถึง 1,000,000 บาท   

ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนของการอ านวยความสะดวกว่ามีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง  

 
ในส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายการอ านวยความสะดวก เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าออกแบบผังการด าเนินงาน ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานและอ านวยความ
สะดวก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย การจัดท าคู่มือ เป็นต้น   

มติที่ประชุม    เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับงบประมาณตลอดจนความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้กิจกรรม         
จัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 โครงการจัดแสดง
นวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 งบประมาณ 6,000,000 บาท 

    /หน่วยด าเนินกิจกรรม… 

นางโสพิตย์  ฤทธิศร  
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางโสพิตย์  ฤทธิศร  
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 



 

  -๑๔- 
   
    หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  โดยขอให้ส านักงาน

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ทบทวนค่าใช้จ่ายการอ านวยความสะดวกภายใต้รายการ
ค่าจ้างเหมาบริการว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตามรายการ
ค่าใช้จ่ายของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลท าให้ต้อง
เพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก.               
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบต่อไป 
 

2) กิจกรรมส ารวจและจัดท าแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ช๊อป สินค้า
ปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด งบประมาณ 
200,000 บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ ส านักงานปศุสัตว์ เขต 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย (๒๐๐,๐๐๐ บาท) 
ค่าจ้างเหมาบริการ (๒๐๐,๐๐๐ บาท) 
- จ้างเหมาจัดท าข้อมูลและแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว 
ชม ชิม ช๊อป สินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  
 

งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย (๒๐๐,๐๐๐ บาท) 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ (58,920 บาท) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ 4 คน ๆ ละ 27 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน ๒๕,๙๒๐ บาท 
- ค่าที่พักเหมาจ่ายของเจ้าหน้าที่ 4 คนๆ ละ ๑๑ วันๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท  
- ค่าพาหนะเดินทาง ๑๑,๐๐๐ บาท  

ค่าจ้างเหมาบริการ (63,900 บาท) 
จ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
- แบคดรอป ๑ ขนาดโครง 3.6x2.30 เมตร 17,000 บาท 
- แผ่นพับขนาด A๓ พิมพ์ ๒ หน้า๑,๐๐๐ แผ่น ๆ ละ ๒๐ บาท 20,๐๐๐ บาท 

 - หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๐๐ เล่มๆ ละ ๑๕๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท 
- โปสเตอร์ขนาด 55*85 เซนติเมตร 17 ชุดๆ ละ ๔๐๐ บาท ๖,๘๐๐ บาท 
- ขาตั้งรูป ๑๗ ชุดๆ ละ 300 บาท ๕,๑๐๐ บาท 

ค่าวัสดุ (77,180 บาท) 
ค่าวัสดุการเกษตร 
- น้ านมโคคุณภาพสูงล้านนา 300 กิโลละๆ ละ 25 บาท ๗,๕๐๐ บาท 
- เนื้อโค ๗๐ กิโลละๆ ละ ๓๕๐ บาท ๒๔,๕๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
- วัสดุเครื่องเทศ เครื่องปรุง ท าความสะอาดในการผลิต ผลิตภัณฑ์นม 25,725 บาท 
- วัสดุเครื่องเทศ เครื่องปรุง ท าความสะอาด ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เนื้อ ๑๙,๔๕๕ บาท 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : ขอปรับเปลี่ยนค่าจ้างเหมาจัดท าข้อมูลและแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวชม ชิม ช๊อป  สินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นพื้นที่             
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มาเป็นการด าเนินเอง โดยส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่เป็นหน่วย
ด าเนินงานที่มีประสบการณ์ในการจัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อและนมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับมีจ านวนจ ากัด จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งบประมาณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ มีแผนที่เส้นทางการ
ท่องเที่ยว ชม ชิม ช๊อป  สินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่น ในพ้ืนท่ี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การยกระดับ
และเพิ่มมูลค่าการผลิตน้ านมโคสู่มาตรฐาน มีความปลอดภัย และเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ :  
2.3.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลท าให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
๒.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน อาทิ สถานที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และ
ระยะเวลาที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 

/วัตถุประสงค์ :… 
 

 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๕- 
   
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตน้ านมโคสู่มาตรฐาน มีความปลอดภัย และเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่ง ขัน 
ในตลาดโลก 
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาชีพโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกร อย่างยั่งยืน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการขอปรับเปลี่ยนค่าจ้างเหมาจัดท าข้อมูลและแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว
ชม ชิม ช๊อป สินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มาเป็น
การด าเนินเอง ภายใต้กิจกรรมส ารวจและจัดท าแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ช๊อป 
สินค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด 
งบประมาณ 200,000 บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ ส านักงานปศุสัตว์ เขต 5 
ทั้งนี้ ไม่มีผลท าให้ต้องเพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร จึงเป็น
อ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบต่อไป 

3) กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้
โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม
สู่สากล งบประมาณ 2,090,600 บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏล าปาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

ค่าตอบแทน 
๑) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม (๒๑,๖๐๐ บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ

ผู้ประกอบการ หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล” (จ านวน 1 คนๆ ละ ๒ 
วันๆ ละ ๖ ช่ัวโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท) เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ

ผู้ประกอบการ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตส าหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมสู่
มาตรฐานสากล” (จ านวน ๑ คนๆ ละ ๖ ช่ัวโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท) เป็น
เงิน ๗,๒๐๐ บาท 

ค่าตอบแทน 
๑)  ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม (๑๒๙,๖๐๐ บาท) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ

ผู้ประกอบการ หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก และ          
หัตถอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล” (จ านวน ๕ คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ                    
๖ ช่ัวโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท) เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับ

ผู้ประกอบการ หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตส าหรับ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล” 
(จ านวน ๔ คนๆ ละ ๒ วัน ๆ ละ ๖ ช่ัวโมงๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท)  เป็นเงิน 
๕๗,๖๐๐ บาท 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล 
ค่าใช้สอย 
๑) ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ (๒๔๘,๐๐๐ บาท) 
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อการเดินทางไป

ราชการ เป็นเงิน ๕๖,๙๐๐ บาท 
- ค่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการ

ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (จ านวน ๕๐ รายๆ ละ ๘๐๐ บาท เข้าพัก 
๓ คืน) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

ค่าใช้สอย 
- ขอยกเลิกกิจกรรม 

/- ค่าที่พัก… 
 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๖- 
   

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

- ค่าที่พักของวิทยากรในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
และแรงงาน (จ านวน ๒ คนๆ ละ ๑,๔๕๐ บาท เข้าพัก ๓ คืน) เป็น
เงิน ๘,๗๐๐ บาท 
- ค่าที่พักผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรมของโครงการฯ (จ านวน 

๒๐ คนๆ ละ ๘๐๐ บาท เข้าพัก ๓ คืน) เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรมของโครงการฯ 

(จ านวน ๒๐ คนๆ ละ ๔ วันๆ ละ ๑๘๐ บาท) เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท 

 

๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (๑๑๙,๐๐๐ บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าอบรมและผู้ปฏิบัติงานใน

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ใน
โครงการฯ (จ านวน ๗๐ คน  ๆ๖ มื้อ  ๆละ ๕๐ บาท) เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าอบรมและผู้ปฏิบัติงานในการ

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ใน
โครงการฯ (จ านวน ๗๐ คน  ๆ๓ มื้อ  ๆละ ๓๕๐ บาท) เป็นเงิน ๗๓,๕๐๐ บาท 
- ค่าอาหารเย็นของผู้เข้าอบรมและผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรม

พัฒนาทักษะกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในโครงการฯ 
(จ านวน ๗๐ คนๆ ๑ มื้อๆ ละ ๓๕๐ บาท) เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐ บาท 

๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (๒๖,๔๐๐ บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรมพัฒนา

ทักษะกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในโครงการฯ (จ านวน ๒๐ 
คนๆ ๑๒ มื้อๆ ละ ๕๐ บาท) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันของผู้ปฏิบัติงานในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในโครงการฯ (จ านวน ๒๐ คนๆ ๖ 
มื้อๆ ละ ๑๒๐ บาท) เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท 

    - ยกเลิกรายการ 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การจัดกิจกรรมแบบ ณ ท่ีตั้ง จะเกิดความเสี่ยงสูง 
จึงจ าเป็นต้องปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบสื่อสารทางไกล แต่คณะด าเนินงานยังต้องมีการด าเนินกิจกรรมหลักเพื่อให้การจัดสัมมนาด าเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
๓) ค่าจ้างเหมาจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม

ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
- จัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕๐ รายๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓) ค่าจ้างเหมาจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม            
ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ (๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  

     - ค่าจัดท าต้นแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เซรามกิเพื่อทดสอบตลาด เป็น
เงิน ๑๕0,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดท าต้นแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อทดสอบตลาด เป็นเงิน 

๑๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดท าต้นแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อทดสอบตลาด เป็นเงิน 

๑๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดท าต้นแบบและผลิตผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมเพื่อทดสอบ

ตลาด เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าออกแบบตราสินค้า (แบรนด์) ของผู้ประกอบการ จ านวน ๑๒ ราย 

เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าทดสอบตลาดด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจัดท าสื่อเพื่อส่งเสริมการตลาด เป็นเงิน ๕๒,๖๐๐ บาท 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากต้นทุนของวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตมีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถจัด
งบประมาณให้อยู่ในรายการเดียวกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของการใช้สื่อการตลาดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็ว การท าการตลาด
ออนไลน์มีอิทธิพลต่อการเพิ่มยอดขายของตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้ นจึงจ าเป็นใช้แฟลตฟอร์มการตลาดออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค              
ที่หลากหลายและรวดเร็ว 
๔) ค่าจ้างเหมาจัดท าต้นแบบ บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจาก

โครงการฯ (๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
- จัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์จ านวน ๕๐ รายๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔) ค่าจ้างเหมาจัดท าต้นแบบ บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจาก
โครงการฯ (๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
- ค่าออกแบบและจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์

เพื่อการตลาด เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าออกแบบและจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์

เพื่อความปลอดภัยและการขนส่ง เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
/เหตุผล… 

 
 



 

  -๑๗- 
   

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากต้นทุนของวัสดุในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน              
จึงไม่สามารถจัดงบประมาณให้อยู่ในรายการเดียวกันได้ 
๕) ค่าจัดท ารายงานความก้าวหน้า และสรุปโครงการ (๒,๐๐๐ บาท) - คงเดิม 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
ค่าวัสดุ 
๑) วัสดุสนามและการฝึก เป็นเงิน (๒๐๐,๐๐๐ บาท) 
 

ค่าวัสดุ 
๑) วัสดุสนามและการฝึก เป็นเงิน (๒๐๐,๐๐๐ บาท) 
- วัสดุส านักงาน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน ๑๐,๐00 บาท 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
- วัสดุสนามและการฝึก เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ :  
2.3.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลท าให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
2.3.4 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ด าเนินการ ท่ีไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  
๒.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน อาทิ สถานท่ีจัด จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และ
ระยะเวลาที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการและแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน            
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 
วัตถุประสงค์ : 
๑) เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 
สู่มาตรฐานสากล 
๒) เพื่อพัฒนาเสริมสร้างทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม               
ตามข้อก าหนดเฉพาะของวัตถุดิบ ข้อก าหนดเฉพาะทักษะวิชาชีพทรัพยากรมนุษย์ และข้อก าหนดเฉพาะของระบบบริหารจัดการธุรกิจ 

    ในส่วนของค่าจ้างเหมาจัดท าต้นแบบ บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการฯ 
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นค่าออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์เพ่ือการตลาด และค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิต
บรรจุภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัยและการขนส่ง ซึ่งผลผลิตไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หลัก
ของกิจกรรม 

  

 ขอเพ่ิมเติมรายละเอียด ดังนี้  
1.จากเดิมค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์เ พ่ือการตลาด            

เป็นค่าออกแบบและจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์เพ่ือการตลาด 
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

2.จากเดิมค่าออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัยและ
การขนส่ง เป็นค่าออกแบบและจัดท าต้นแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์          
เพ่ือความปลอดภัยและการขนส่ง งบประมาณ 2๐๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ภายใต้กิจกรรม         
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานสากล 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ 

 
/อุตสาหกรรม… 

 

นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 

รศ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 



 

  -๑๘- 
   
    อุตสาหกรรมเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล งบประมาณ 2 ,090,600 

บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  โดยในรายการ                  
ค่าจ้างเหมาขอให้ท าโดยวิธี E-Bidding เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลท าให้ต้องเพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร 
จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบต่อไป 

4) กิจกรรมบริหารจัดการเพ่ือป้องกันมลพิษฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดเหนือ
ตอนบน 1 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 994,800 บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดับไฟป่า 
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน) 

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดับไฟป่า 
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (จ านวน ๑๐ ต าบล) 
โดยก าหนดพื้นท่ีด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการ ๔ ต าบล คือ 
  ๑) ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว 
  ๒) ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม 
  ๓) ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด 
  4) ต าบลโป่งทุ่ง อ าเภอดอยเต่า 
๒. จังหวัดล าพูน ด าเนินการ ๒ ต าบล คือ 
  ๑) ต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
  ๒) ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน 
3. จังหวัดล าปาง ด าเนินการ ๒ ต าบล  
๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด าเนินการ ๒ ต าบล  

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่การด าเนินกิจกรรม จาก ๑0 หมู่บ้าน เป็น 10 ต าบล เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
อย่างคุ้มค่า เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ใช้จ่ายงบประมาณจ านวนเท่าเดิม 
และไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ (ตัวช้ีวัด) 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : 
๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๒.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ด าเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ส่วนราชการ อปท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น   
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2) เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

       เนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณจากเดิมด าเนินการในพ้ืนที่ 100 หมู่บ้าน 
จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การด าเนิน
กิจกรรม จาก ๑0 หมู่บ้าน เป็น 10 ต าบล เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน โดยให้ผู้น าของแต่ละต าบลเป็นผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งพ้ืนที่ต าบล          
ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในพ้ืนที่แล้วว่าเป็น
พ้ืนที่ที่เกิดปัญหามลพิษฝุ่นควัน 

/ที่ประชุม… 

 

นางสาวสายฝน  ฉันทะ  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๙- 
   
มติที่ประชุม     เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การด าเนินกิจกรรม จาก ๑0 หมู่บ้าน                

เป็น 10 ต าบล ภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการเพ่ือป้องกันมลพิษฝุ่นควันกลุ่ม
จังหวัดเหนือตอนบน 1 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 งบประมาณ 994,800 บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เ พ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วน โดยจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูนระบุพ้ืนที่ด าเนินการ และใน
ส่วนของจังหวัดล าปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่ขอระบุพ้ืนที่ด าเนินการ             
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการ ๔ ต าบล คือ 
  ๑) ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว 
  ๒) ต าบลกองแขก อ าเภอแม่แจ่ม 
  ๓) ต าบลบ่อหลวง อ าเภอฮอด 
  4) ต าบลโป่งทุ่ง อ าเภอดอยเต่า 
๒. จังหวัดล าพูน ด าเนินการ ๒ ต าบล คือ 
  ๑) ต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
  ๒) ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมืองล าพูน 
3. จังหวัดล าปาง ด าเนินการ ๒ ต าบล  
๔. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด าเนินการ ๒ ต าบล 

    ทั้งนี้ ขอให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ
หน่วยด าเนินกิจกรรม น าข้อมูลพื้นที่ต าบลที่จะด าเนินงานในส่วนของจังหวัดล าปาง
และจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบในวาระคราวถัดไป ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลท าให้ต้องเพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร 
จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก.  ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ
ฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบต่อไป 

5) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วมในเขต 
ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 8,573,800 บาท หน่วย
ด าเนินกิจกรรม คือ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง (หลัก) ส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
(ตามค าขอ) 

(1) จัดท าแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  670 กิ โล เมตร  (114 หมู่ บ้ าน )  งบประมาณ 
3,443,800 บาท 

1.1 พื้นที่ด าเนินการจังหวัดล าปาง 100 หมู่บ้าน 
1.2 พื้นที่ด าเนินการจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 14 หมู่บ้าน 

 
(1) ได้รับงบประมาณค่าจ้างเหมาจัดท าแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์ 
จ านวน 670 กิโลเมตร งบประมาณ 3,443,800 บาท ขอปรับเปลี่ยน
พื้นที่เป้าหมายในการจัดท าแนวกันไฟ 670 กิโลเมตร (72 หมู่บ้าน) 

1.1 พื้นที่ด าเนินการจังหวัดล าปาง 54 หมู่บ้าน 
1.2 พ้ืนท่ีด าเนินการจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 18 หมู่บ้าน 

/รายละเอียดเดิม... 
 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๒๐- 
   

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 
(2) จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ป้องกัน 
ลาดตระเวนตรวจหาไฟ และดับไฟป่า ในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 จ านวน 285 หมู่บ้าน งบประมาณ 52,725,000 บาท 
 

 

(2) ได้รับงบประมานค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ งบประมาณ 5,130,000 บาท จึงขอปรับเปลี่ยน
พื้นที่ เป้าหมายหมู่บ้านพื้นที่ด า เนินการลาดตระเวนตรวจหาไฟ            
และดับไฟป่า จ านวน ๑๗๑ หมู่บ้าน 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายในการจัดท าแนวกันไฟ และหมู่บ้านพื้นที่ด าเนินการลาดตระเวนตรวจหาไฟ               
และดับไฟป่า เนื่องจากพื้นที่เดิมได้มีการด าเนินการไปแล้วบางส่วน จึงขอขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
ประโยชน์สูงสุด 
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : 
๒.๒ โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นท่ีด าเนินการ หรือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือยกเลิกการด าเนินการโครงการ หรือ
กิจกรรมภายใต้โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ส่วนราชการ อปท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น   
วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและดูแล แก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2) เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 เห็นควรให้เพ่ิมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที่ด าเนินการ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ เกิด
ปัญหาฝุ่นควัน 

 
 เนื่องจากพ้ืนที่ด าเนินการไม่มีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพ้ืนที ่        

ที่เกิดปัญหาฝุ่นควัน จึงขอให้พิจารณาเพ่ิมเติมรายละเอียดพ้ืนที่การด าเนินงานของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนในกิจกรรมการจัดท าแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์ จ านวน         
670 กิโลเมตร ด้วย 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วมในเขตป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์พ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 8,573,800 บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 13 สาขาล าปาง (หลัก) ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 ส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ล าปาง) และขอให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์
ที่ 13 สาขาล าปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักกิจกรรมหารือร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนพ้ืนที่การด าเนินงานในรายการค่าจ้างเหมาจัดท าแนวกันไฟ             
ในเขตป่าอนุรักษ์ จ านวน 670 กิโลเมตร อีกครั้งเพ่ือประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นควันในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  เมื่อได้ความชัดเจนแล้วให้เสนอขอ
เปลี่ยนแปลงฯ ต่อที่ประชุมอีกครั้งในคราวถัดไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลท าให้
ต้องเพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร จึงเป็นอ านาจของ ก.บ.ก.        
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบต่อไป 

 
/นางสาว... 

 

ที่ประชุม 

นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 





 
 

ภาพถ่ายการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 7/2564  

วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕64 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

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