
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ครั้งที่ 1/2565  

ในวันที่ 6 มกราคม ๒๕65 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  

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

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

1. นายวรญาณ  บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     ประธานการประชุม 
  (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1))   
2. นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
3. นายจ าลักษ์  กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง)   
4. นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน) 
5. นางสาววราศิณ ี สุนทร   (แทน) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
6.  นายวราวุฒิ  หน่อค า  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
7. นายวิชัย  บุญอุดมพร (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
8. นายวรสิทธิ์  จาตุรัตน ์  คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
9. นายรุ่งโรจน์  อัศวกุลธารินท์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
10. นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว  พาณิชย์จังหวัดล าปาง 
11. นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  ปลัดจังหวัดล าพูน 
12. นายธนาวุฒิ  บัวละวงค์  (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
13. นางภาวิไล  ชลามาตย์   (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
14. นายปกรณ ์ จีนาค า  นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
15. นายอภิชาต  ปัญญามูลวงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
16. นายเพ็รช  อินต๊ะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
17. นางปิยวรรณ  พิทักษ์  (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
18. นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
19. นางศิริพร  ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
20. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
21. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
22. นายเอกอาทิตย์  สิทธิชัยวงค์ (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
23. นางอรพินธ์  อิก าเหนิด  (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
24. นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นริมานวิธโุรจน์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นายบุญส่ง  ไชยมณี  หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นายชาญชัย  ดารารัตติกาล  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

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

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

/ผู้อ านวยการ... 
 
 



 

  -๒- 
   

4. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
5. นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
8. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
9. นายอินสม  ปัญญาโสภา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
11. นางอาภรณ์  แสงโชติ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
12. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายวีระชัย  ประเสริฐโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
2. นายธนากร  พรหมดวง กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3. นางสาวอัจฉรา  ค ามูล  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
4. นางสาวรฐณ์ชนกภ์  สาธุเม กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
5.  นางสาวสุวลี  ทองทัพ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
6. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
7. นางสาวพลอยไพลิน  ค้าชัยภูม ิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
8.  นางสาวกุลริศา  ใจลังการ์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
9.  นายดนัย  วรรณตัน  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
10. นางกนกจันทร์  ชวานนท์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
11. นางสาวทัศน์ลักษณ์  สิริรุจีกุล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
12. นายสุกฤษฏิ์  สุโขดม  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
13. นางสาววิภารัตน์  ธนิศร  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
14. นางศันสนีย์  ไชยชนะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
15. นายสุรศักดิ์  นัสบุสย์  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
16. นายสรศักดิ์  ธนันไชย  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายวุฒิชัย  ค าดี  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
18. นางสาวสายฝน  ฉันทะ  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
19. นายวิทยา  เติมต้น  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
20. นายพุฒิพงศ์  ชัยนลินพัฒน์ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน 
21. นายนิกร  แก้วโมก  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง 
22. นายเจริญฐาญรักษ์  รีเรียบ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
23. นางสาวสุดาภรณ์  สาต๊ะ  ส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
24. นางสาวภาวินี  ต๊ะเฟย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
25. นายรณราส  เกิดผล  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 
26. นางสาวสาวิตรี  วงศ์ฝั้น  ส านักงานจังหวัดล าปาง 
27. นางดารุณี  ใจศิล  ส านักงานจังหวัดล าพูน 
28. นายอิสระ สิทธิดง   ส านักงานจังหวัดล าพูน     
29. นายวีนัส ใจจิตต์  ส านักงานจังหวัดล าพูน 

/เริ่มการประชุม… 
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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 7 คน 
3.จังหวัดล าปาง มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 คน 
4.จังหวัดล าพูน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 คน 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ติดภารกิจ 
จึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช)                 
เป็นประธานการประชุมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 1/2565 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การประชุม
วันนี้จึงเป็นการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)    
มีระเบียบวาระการประชุมส าคัญ ดังนี้ 

1) รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        

2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) แนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
4) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด 
5) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน ๑ ครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕64  

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท า            
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)             
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 7/๒๕64 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย    
รายงานการประชุม จ านวน 26 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th 
เรียบร้อยแล้ว 

/มติที่ประชุม… 

 

นายธนากร  พรหมดวง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นายวรญาณ  บุญณราช 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 
ประธานการประชุม  

นายธนากร  พรหมดวง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๔- 
   
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       

(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 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 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด               
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 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 81,806,307.58 บาท คงเหลือ 
จ านวน 131,090,791.50 บาท (ข้อมูลจากส านักงานจังหวัด ณ วันพุธที่             
5 มกราคม 2565) 

มติที่ประชุม     รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 3.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ     
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖5 ตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2๕๖5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด          
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 88,126,600 บาท 
(รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) จ าแนกเป็น 

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

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

  - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท ร้อยละ 6 

 
/สรุปสถานะ... 

 

 

นายธนากร  พรหมดวง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นายธนากร  พรหมดวง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๕- 
   

สรุปสถานะอนุมัติกิจกรรม/โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) อนุมัติแล้ว จ านวน 3 กิจกรรม 1 งบในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ งบประมาณ 73,850,000 บาท 
2) อยู่ระหว่างเสนออนุมัติกิจกรรม จ านวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 

13,836,300 บาท 
3) ขอยกเลิกกิจกรรม จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 440,300 บาท 

มติที่ประชุม     รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ          
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3.3 แนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.3.1 ด าเนินการให้สอดคล้องกับ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ  
(2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
(4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(5) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ  
(6) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  
(7) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  
(8) นโยบายส าคัญของรัฐบาล และ  
(9) โมเดลเศรษฐกิจ BCG              

โดยมุ่งเน้น โครงการส าคัญประจ าปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 406 
โครงการ และวาระการพัฒนาที่ต้องให้ความส าคัญ 13 หมุดหมาย ตาม (ร่าง) 
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การจัดสรรงบประมาณ ค านึงถึงความจ าเป็น/ภารกิจ/ความต้องการในพ้ืนที่ และ
แผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน 

3.3.2 ด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID – 19            
โดยให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา บรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมจากการแพร่ระบาด COVID – 19 

3.3.3 ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพ
การถ่ายโอนภารกิจ การจัดบริการสาธารณะลดความเหลื่อมล้ า การพัฒนา
ประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มุ่งเป้าในการบูรณาการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาให้
ตรงจุด 

3.3.4 ด าเนินการให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ 2560 / พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังของรัฐ 2561 / พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 2561 / กฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
อย่างครบถ้วน 

 
/3.3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพ… 

 
 
 

นายธนากร  พรหมดวง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๖- 
   

 คณะท างาน 
 และผู้ช่วยเลขานุการ 

นายวีระชัย  ประเสริฐโส  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

3.3.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ โดยพิจารณา ดังนี้ 
(1) ความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน โดยน าเงินนอกงบประมาณ

หรือเงินสะสมคงเหลือ มาใช้ด าเนินภารกิจเป็นล าดับแรก  
(2) ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มีความส าคัญต่ า

หรือหมดความจ าเป็น  
(3) ความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ  
(4) ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปี 2564 และปี 2565 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 

ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะท างานทีมบูรณาการกลางโดยมีส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ ได้มีการประชุมกลั่นกรองแผนงานโครงการฯไปเมื่อ
วันที่ 8 - 19 พฤศจิกายน 2564 และจะมีการประชุมกลั่นกรองแผนงานโครงการฯ
อีกครั้งในวันที่ 20 มกราคม 2565 และจะประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ) ในวันที่ 26 มกราคม 2565            
ซึ่งจะเป็นไปตามกรอบการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

มติที่ประชุม     รับทราบแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 3.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด 
3.4.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด 

ค าสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ 4/2564 ลงวันที่ 
14 ตุลาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะท างานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   (1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่        ประธานคณะท างาน 
  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด

   แบบบูรณาการ   
 (2) คลังจังหวัดเชียงใหม่    คณะท างาน 
  (3) ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่   คณะท างาน  
  (4) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  คณะท างาน     
  (5) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง  คณะท างาน     
  (6) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน  คณะท างาน     
  (7) หัวหน้าส านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  คณะท างาน     
    (8) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ คณะท างาน

              และเลขานุการ 
     (9) ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์           

         กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 

/2. อ านาจหน้าที่... 
 

 

นายธนากร  พรหมดวง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๗- 
   

นายวีระชัย  ประเสริฐโส  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

2. อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ส ารวจรายการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ของกลุ่มจังหวัด 
 (2) ก าหนดวิธีด าเนินการ/แนวทางด าเนินการบริหารจัดการ

สะสางสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดและด าเนินการ
บริหารจัดการสะสางสินทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ      
ที่ก าหนด 

 (3) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดส่วนราชการที่มีกรณี
จะต้องด าเนินการในเรื่องนี้ให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 (4) รายงานผลความคืบหน้าการด าเนินการให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบครั้งแรกในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 และครั้งต่อไป ภายใน 15 วัน หลังจาก
สิ้นไตรมาส 

 (5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดมอบหมาย 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน การขออนุมัติขออนุญาตใช้พ้ืนที่ การโอนและการยืมใช้ทรัพย์สิน            
โดยสามารถดาวน์โหลด ทางเว็บไซต์ http://www.osmnorth-n1.moi.go.th 
หัวข้อ เอกสารเผยแพร่ หัวข้อย่อย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

 

ขอความร่วมมือหลังจากนี้จะมีการประชุมฯเพ่ือก าหนดแนวทาง     
การด าเนินการบริหารจัดการสะสางสินทรัพย์และจะรายงานผลการปฏิบัติงาน           
ในที่ประชุมเพ่ือทราบต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนราชการได้ เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม           
ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  
กรณีอ่ืนๆ ตามอ านาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ จ านวน 2 โครงการ 
2 กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วมในเขต
ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 8,573,800 บาท หน่วยด าเนิน
กิจกรรม คือ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
/รายละเอียดเดิม… 

 

 

นายธนากร  พรหมดวง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๘- 
   

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วมในเขต
ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์พ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 8,573,800.- บาท 
-งบลงทุน 3,443,800.- บาท 
-งบด าเนินงาน 5,130,000.- บาท 
 
รายละเอียดเดิม 

1. รายการจัดท าแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์ 670 กิโลเมตร 
งบลงทุน 3,443,800.- บาท 
พื้นที่ด าเนินการ 114 หมู่บ้านในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 
(1) พื้นที่ด าเนินการจังหวัดล าปาง 100 หมู่บ้าน 
(2) พื้นที่ด าเนินการจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 14 หมู่บ้าน 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 8 เมตร 
ยาว 120 กม. (616,800 บาท) 

- ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 16 พ้ืนที่จังหวัดล าพูน กว้าง 8 เมตร 
ยาว 50 กม. (257,000 บาท) 

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 พื้นที่จังหวัดล าปาง กว้าง 8 เมตร 
ยาว 500 กม. (2,570,000 บาท) 

 
 

 

 
2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบั ติงานสนับสนุน

เจ้าหน้าท่ี 
งบด าเนินงาน 5,130,000.- บาท  
- ตามค าขอ : จ้างเหมาราษฎรปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 
ป้องกัน ลาดตระเวนตรวจหาไฟ และดับไฟป่าในพื้นที่              
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 285 หมู่บ้าน  

โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วมในเขต
ป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์พ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 8,573,800.- บาท 
-งบลงทุน 3,443,800.- บาท 
-งบด าเนินงาน 5,130,000.- บาท 
 
รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 

1. รายการจัดท าแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์ 670 กิโลเมตร 
งบลงทุน 3,443,800.- บาท 
พื้นที่ด าเนินการ 86 หมู่บ้านในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 
(1) พื้นที่ด าเนินการจังหวัดล าปาง 54 หมู่บ้าน 
(2) พื้นที่ด าเนินการจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน 18 หมู่บ้าน 
(3) พื้นที่ด าเนินการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 14 หมู่บ้าน 
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้  

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 8 เมตร 
ยาว 120 กม. (616,800 บาท) จ านวน 10 หมู่บ้าน 

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 พื้นที่จังหวัดล าพูน กว้าง 8 เมตร 
ยาว 50 กม. (257,000 บาท) จ านวน 8 หมู่บ้าน 

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 พื้นที่จังหวัดล าปาง กว้าง 8 เมตร 
ยาว 410 กม. (2,107,400 บาท) จ านวน 54 หมู่บ้าน 

- ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 8 เมตร 
ยาว 90 กม. (462,600 บาท) จ านวน 14 หมู่บ้าน 

 
2. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบั ติงานสนับสนุน

เจ้าหน้าท่ี 
งบด าเนินงาน 5,130,000.- บาท  
- เหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 
ป้องกัน ลาดตระเวน และดับไฟป่า ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 171 หมู่บ้าน 

 

 
เหตุผลที่หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลง :  
  1. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการด าเนินการโครงการเดิมแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ          
แต่มีการขยายผล ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีปัญหา
หมอกควันเป็นล าดับต้น ๆ ของประเทศไทยจึงขอเพ่ิมเติมพ้ืนที่การจัดท าแนวกันไฟ               
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด  
  2. กลุ่มเป้าหมายเดิมมีการด าเนินการไปแล้วบางส่วน ดังนั้นจึงขยายผล
ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด  
 

 
 
 

/ความเห็น... 
 
 
    



 

  -๙- 
   

นายวีระชัย  ประเสริฐโส  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

นายธนากร  พรหมดวง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
  1.รายการจัดท าแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์ขอเพ่ิมพ้ืนที่ด าเนินการ              
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1            
  2.จ านวนหมู่บ้านในรายการจัดท าแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์ลดลง               
แต่จ านวนกิโลเมตรที่ด าเนินการเท่าเดิม  
  3.รายการค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ถูกปรับลดงบประมาณในขั้นค าของบประมาณจาก จ านวน 285 หมู่บ้าน ๆ ละ 
10 คน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 300 บาท งบประมาณ 51,300,000 บาท จึงได้พิจารณา
พ้ืนที่ด าเนินการ จ านวนวัน และจ านวนบุคลากรให้สอดคล้องกับงบประมาณ            
ที่ได้รับจัดสรร คือ จ านวน 171 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน ๆ ละ 20 วัน ๆ ละ 300 บาท 
งบประมาณ 5,130,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเดิมมีการด าเนินการไปแล้ว
บางส่วน ดังนั้นจึงขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม           
และประโยชน์สูงสุด โดยเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการกิจกรรมฯ 
โดยกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายเดิม ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการขยายผลการด าเนินการ             
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับฯ โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการแต่อย่างใด           
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ 
 
  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรณีอ่ืนๆ ทั้งกรณีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบ/ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระส าคัญ          
ของโครงการ เป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ก.ที่ก ากับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน            
นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 
 
  การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันฯ มีงบประมาณทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด         
ขอให้หน่วยด าเนินการบูรณาการเชื่อมโยงการจัดท าแผนงานโครงการร่วมกันด้วย 
ทั้งนี้ ขอให้จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงในที่ประชุมในวาระคราวถัดไป 

มติที่ประชุม     เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน             
โดยการมีส่วนร่วมในเขตป่าต้นน้ าป่าอนุรักษ์พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
8,573,800 บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 
สาขาล าปาง เรื่องการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการกิจกรรมฯ โดยกระทบต่อ
กลุ่มเป้าหมายเดิม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขยายผลการด าเนินการให้ครอบคลุมพ้ืนที่            
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับฯ โดยไม่มีผล
ท าให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม ซึ่งเป็นไปตาม 

     /หลักเกณฑ์… 

 

นายรณราส  เกิดผล  
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาล าปาง 



 

  -๑๐- 
   
     หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ที่เป็นอ านาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้  
ความเห็นชอบ และขอให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแล
ภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 

       4.2 กิจกรรมจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 
ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 งบประมาณ 
6,000,000 บาท หน่วยด าเนินกิจกรรม คือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดเดิม 
งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า 
Lanna Expo 2022 
กิจกรรมหลักจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า 
Lanna Expo 2022 
งบประมาณ 6,000,000.- บาท 
-งบด าเนินงาน 6,000,000.- บาท 
 
รายละเอียดเดิม 
รายการค่าใช้จ่าย 
๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 
        (๑) ค่าจ้างเหมาบริการ 
             (ค่าจ้างเหมานวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า
Lanna Expo 2022) 
        (๒) ค่าเช่าสถานที่จัดงาน (ขนาดไม่น้อยกว่า 
2,500 ตร.ม.) 
        (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 
(๑) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
(๒) วัสดุส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000,000 
 

52,350 
5,927,650 
5,597,650 

 
 

300,000 
 

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

โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna 
Expo 2022 
กิจกรรมหลักจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna 
Expo 2022 
งบประมาณ 6,000,000.- บาท 
-งบด าเนินงาน 6,000,000.- บาท 
 
รายละเอียดขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
รายการค่าใช้จ่าย 
๑. งบด าเนินงาน 
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุมกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง) 
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 
     (๑) ค่าจ้างเหมาบริการ (จัดงานนวัตกรรมและจ าหน่าย

สินค้า Lanna Expo ๒๐๒๒) 
 (๒) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
 (๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  
  คณะท างาน) 
 (๔) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าใช้พื้นที่จัดงาน) 
1.1.3 ค่าวัสดุ 
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(2) วัสดุส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000,000 
 

18,900 
5,961,100 
5,597,650 

 
 

33,450 
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300,000 
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เหตุผลที่หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลง : เพ่ือปรับประเภทรายการค่าใช้จ่าย

ให้ถูกต้องตามหลักการจ าแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย 
 

  ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม เนื่องจากเดิมได้รับอนุมัติรายการค่าใช้จ่าย
ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะส าหรับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
แต่น าไปแสดงรวมกับรายการค่าตอบแทน จึงขอจัดประเภทรายการค่าใช้จ่าย        
ให้ถูกต้องตามหลักการจ าแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย และขอปรับชื่อรายการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม) เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

/มติที่ประชุม... 
 

 
 

นายสรศักดิ์  ธนันไชย 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 





 
 

ภาพถ่ายการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 1/2565  

ในวันที่ 6 มกราคม ๒๕65 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

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