
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 4/2564  
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) 

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

******************************************************** 
ผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ)  
1.ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย         (แทน) ประธานธรรมการ 
2.  นายวิบรูณ์ แววบัณฑิต    รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน            (แทน) รองประธานกรรมการ 
3. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง   รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รองประธานกรรมการ 
4. นายวิเชียร อนุสาสนนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่         (แทน) รองประธานกรรมการ 
5.นางสาวณัฎฐภรณ์ ใจยอด  (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
6.นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
7.นางสาวอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา   กรรมการ 
8.นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว  (แทน) พาณิชย์จังหวัดพะเยา   กรรมการ 
9.นายสีหราช บัวเที่ยง (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่  กรรมการ 
10.นายเจษฎา พันสถา (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
   และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
11.นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย   เกษตรจังหวัดน่าน    กรรมการ 
12.นายสมภพ ฉิมสุข (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
   และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
13.นายสวัสดิ์ หอมนาน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรรมการ 
14.นายเสรี ทรงศักดิ์   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรรมการ 
15.นายบรรเจิด ฝาระมี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการ 
16.นายธเนศ โกมลธง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  กรรมการ 
17.นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา กรรมการ 
18.นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล นายกเทศมนตรีเมืองแพร่   กรรมการ 
19.นายวินัย สุปินะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองน่าน   กรรมการ 
20.นายรัฐวุฒชิัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น   กรรมการ 
21.นายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน  กรรมการ 
22.นางจันทร์เพ็ญ อะทะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ  กรรมการ 
23.นายหัสนัย แก้วกุล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กรรมการ 
24.นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด  กรรมการ 
   ภาคเหนือตอนบน 2  
25.นางเบ็ญจมาส บุญเทพ (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
26.นายวิรุณ คำภิโล ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
27.นางมุกดา อินต้ะสาร  ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
28.นายบุญมี คำลือ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
 

/29.นายสถิต... 
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 29.นายสถิต ปลาลาศ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่  กรรมการ 
 30.นางเอมอร พรหมดี ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่  กรรมการ 
 31.นางสุภาพ สิริบรรสพ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน  กรรมการ 
 32.นายสนิท มณเฑียร ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน  กรรมการ 
 33.นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 34.นายชัยพล ภูต้องลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 35.นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 36.นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์   รักษาราชการแทนหวัหนา้สำนักงานจังหวดัพะเยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ) เนื่องจากติดภารกิจ  
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จังหวัดเชียงราย  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
1. นางสาวปรียานุช ธรรมขันธา   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
2. นางพัชรี แซมสนธ์     เทศบาลนครเชียงราย  
3. นายสมัย จันทร์ทัน    แขวงทางหลวงพะเยา  
4. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี   มหาวิทยาลัยพะเยา     
5. นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง   สำนักงานจังหวัดพะเยา  
6. นายวิเชียร กาติ๊บ    สำนักงานจังหวัดพะเยา 
7. นายธีรวัชร เกี่ยงคำ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 
8. ผศ.ดร.ศศิชา สุขกาย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 โครงการจ้างเหมาจัดทำแผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย  
9. นางพัชรี อรุณราษฎร์   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  
10. นางสาวสุดารัตน์ ทาจินะ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 
11. นายบรรเจิด ดีตอ่ำ    แขวงทางหลวงแพร่  
12. นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ   สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่  
13. นายสันติชัย ไชยบุญเรือง   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่  
14. นายวีระพงษ์ อินใจ    สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่  
15. นางสาวรำพู จันต้ะปะตุ   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่  
16. นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์   สำนักงานจังหวัดแพร่  
17. นางอรอุมา เซ็นน้อย   สำนักงานจังหวัดแพร่  
18. นางสาวกัลยา โกยทรัพย์   สำนักงานจังหวัดแพร่ 
19. นายอภิวัฒน์ เวียงทอง   สำนักงานจังหวัดแพร่  
20. นายสุทธิชัย ร่มเย็น     แขวงทางหลวงน่านที่ 2  
21. นางนฤมล สวัสดิผล    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
22. นายจิรศักดิ์ เพชรสุทธิ์    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  
23. นางรัตนา สวัสดิผล    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 
24. นายประทีป นันทะสาร   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 
25. นางสาวพิมพกานต์ อุตตา   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  
26. นางสาวสุรีย์พร ทนันชัย   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  
27. นางสาวณปภา พรหมขัติแก้ว สำนักงานจังหวัดน่าน 

 28.นางสาวสุขมีนา... 
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28. นางสาวสุขมีนา ไชยชนะ สำนักงานจังหวัดน่าน 
29.  นายมนุเชษฐ์ คำเขื่อน สำนักงานจังหวัดน่าน  
30. นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
31. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2         
32. นางสาวศรัญญา มารุตสุพรรณ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 44. นายธีราวุฒ ิกาเผือก กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 45. นายณัฐพล จุลสราญพงศ ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
 46. นายกฤต ไปรเวท กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

  47. นางสาวสุวิมล สุกุมลจนัทร์  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
48. นายอภิสิทธิ์ รัชชากร  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
49. นางสาวพัชรินทร์ อินต้ะคำ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
50. นางสาวจันทร์จิรา จินดาธรรม กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
51. นางสาวนทีชา มงคลดี  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

เริ่มการประชุม 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ติดภารกิจ

สำคัญเร่งด่วนจึงมอบหมายให้กระผม ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด         
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2564 

(2) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ     
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

(3) ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จากคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565      
การพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด   
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(4) รายงานแผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย 
(5) การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(6) การขอรับการสนับสนุนงบบประมาณเพ่ือจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ 
(ค่า  K) จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(7) การโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2       
มติที่ประชุม                   รับทราบ   

/ระเบียบวาระที่ 2… 

ประธานฯ 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)       
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3           
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จำนวนทั้งสิ้น 18 หน้า และเอกสารแนบรายงานการประชุม จำนวน 98 แผ่น โดยได้แจ้งเวียน
รายงานการประชุม ฯ ให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการ ฯ และหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการตามมติที่ประชุม ฯ ตามหนังสือกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ว 432 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นั้น 

   ทั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งแก้ไขข้อมูลในรายงาน    
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 2/2564 มายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 การโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้ งที่ 3/2564 ผ่านระบบ    
วีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุม      
ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่จังหวัดและ
หน่วยดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเสนอ ใน 2 กรณี ดังนี้ 
 1.1 การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
  1.1.1 โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ยกระดับ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
กิจกรรมย่อย จัดทำพ้ืนที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาวะคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 
(Safety Zone) ตามท่ีจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเสนอ 
  1.1.2 โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก พัฒนา
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า        
และอาหารปลอดภัย ตามท่ีจังหวัดพะเยา โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอ 

/1.1.3 โครงการ… 
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  1.1.3 โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ยกระดับ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรและวัสดุการเกษตรเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน 
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว เป็นไม้ยืนต้นเพ่ือลด 
การเผาอย่างยั่งยืน ตามท่ีจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาเสนอ 
  1.1.4 โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ยกระดับ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ตามท่ีจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเสนอ   
   
 มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา : เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ 
อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 
 

 ผลการดำเนินงาน: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รายงานผลการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการที่ ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือรายการตามแผน            
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ กำกับดูแลภาคทราบแล้ว          
ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ 403 ลงวันที่      
9 กรกฎาคม 2564 
 

 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2                
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม         
หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

 

 1.2 การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจากการยกเลิกการ
ดำเนินการและงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการ ฯ ใน 3 กรณี  ดังนี้ 
 1.2.1 กรณีการขอใช้งบประมาณเพื่อนำไปขยายผลโครงการเพื่อเพิ่มเติม
เป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้ 3 ผลผลิต/โครงการ 4 
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 (1) โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิ จกรรมหลัก 
ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 จัดซื้อเครื่องอัดฟาง งบประมาณ 4,709,000 บาท ตามที่จังหวัดเชียงราย 
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักเสนอ  
 (2) โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้าโมเดล งบประมาณ 
495,090 บาท ตามที่จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่เสนอ  
 (3) โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงข่าย
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน จำนวน 2 กิจกรรมย่อย 
ดังนี้ 
 

/(3.1) กิจกรรมปรับปรุง… 
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 (3.1) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200                             
ตอนขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ระหว่าง กม.74+850 - กม. 76+075 (เป็นช่วง ๆ) และ     
กม. 82+550 - กม.83+250 (เป็นช่วงๆ) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 5,810,000 บาท ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 เสนอ  
 (3.2) กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 1148 ตอนควบคุม 
0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.35+625 – 41+000 ตำบลนาไร่หลวง 
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ 21,000,000 บาท ตามที่จังหวัดน่าน        
โดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 เสนอ 
 (4) โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ยกระดับ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
กิจกรรมย่อย ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า ตามที่จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาเสนอ      

 

 มติ ที่ ป ระชุ มครั้ งที่ ผ่ านมา : เห็ นชอบ สำหรับกิ จกรรมเสริมผิ วแอสฟัลต์                     
ทางหลวง หมายเลข 1148 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง                      
กม.35+625 – 41+000 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ให้ดำเนินการภายใต้
วงเงินงบประมาณ 20,000,000 บาท ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงาน อ.ก.บ.ภ.        
ที่กำกับดูแลภาคทราบและดำเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ผลการดำเนินงาน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รายงานผลการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อแผน ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแล
ภาคทราบแล้ว ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ 403       
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากการยกเลิก      
การดำเนินการและงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการ ฯ เพ่ือนำไปขยายผล
โครงการและเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ในส่วนของโครงการ
บูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน จำนวน 2 กิจกรรมย่อยข้างต้น รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
26,810,000 บาท เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามผลผลิต/โครงการ ซึ่งจะต้องขอ   
ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2551  
 กลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวกับ           
สำนักงบประมาณ ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ 405 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และสำนักงบประมาณได้แจ้งอนุมัติให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 โอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงาน/โครงการ           
และรายการที่ได้เสนอใช้ขยายผลโครงการและเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
มากยิ่ งขึ้น ฯ ภายใต้วงเงิน 25 ,645,700 บาท ซึ่ งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2               
ได้แจ้งจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่านแจ้งหน่วยดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ            
และรายละเอียดการจำแนกงบประมาณเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
และหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ฯ ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว  

/มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2      
เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจากการยกเลิกการ
ดำเนินการและงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการ ฯ  กรณีการขอใช้
งบประมาณเพ่ือนำไปขยายผลโครงการเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้ 3 ผลผลิต/โครงการ 4 กิจกรรมหลัก  
 

 1.2.2 การขอใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ Y2 ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการเพ่ิมขีดในการ
แข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 3,000,000 บาท ตามที่จังหวัดพะเยา 
โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอ      

 

 มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา : เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงาน        
อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 
 

 ผลการดำเนินงาน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รายงานผลการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อแผนให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค
ทราบแล้ว ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ 403 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และกลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งจังหวัดพะเยา แจ้งหน่วยดำเนินการ                
จัดทำรายละเอียดโครงการ และรายละเอียดการจำแนกงบประมาณเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ฯ ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
 

 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2      
เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจากการยกเลิกการ
ดำเนินการและงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการ ฯ  กรณีการขอใช้
งบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ Y2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 1.2.3 กรณี การโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการเพื่ อใช้ งบประมาณ ในการ                      
ดำเนินโครงการสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(โครงการใหม่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) โครงการพัฒนาปฏิมากรรมก่อสร้างสัตว์ดึกดำบรรพ์ - ช้าง 4 งา 
เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีกลุ่มล้านนาตะวันออก กิจกรรมหลัก ดำเนินการ
ก่อสร้างรูปปั้นช้าง 4 งา จังหวัดพะเยา สถานที่ตั้ง ลานอุทยานช้าง 4 งา จังหวัดพะเยา     
และวนอุทยานไดโนเสาร์ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (งบลงทุน) งบประมาณ 
2,050,0000 บาท ตามที่จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พะเยา/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเสนอ      

/มติที่ประชุม... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

 มติที่ ป ระชุมครั้ งที่ ผ่ านมา : เห็ นชอบ และมอบหมายให้ ฝ่ ายเลขานุ การ ฯ                         
เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคต่อไป 
 

 ผลการดำเนินงาน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ เสนอขอความเห็นชอบ            
การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อแผน ต่อประธาน     
อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคแล้ว ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่        
มท 0227.6 (ชร)/ 403 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  
 

 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2      
เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจากการยกเลิกการ
ดำเนินการและงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการ ฯ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการเพ่ือใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (โครงการใหม่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ       
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564) 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 328 ,800,000 บาท                  
ภายใต้ 4 ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย 10 กิจกรรมหลักและ 1 รายการค่าใช้จ่าย               
ในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 132,821,300 บาท    
งบลงทุน 190,978,700 บาท และงบรายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท  
 ผลการเบิกจ่าย (ตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 กันยายน 2564) แบ่งเป็น 
 (1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 323,800,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้วจำนวน 161,706,109.95 บาท คงค้างเบิกจ่าย จำนวน 103,436,906.93 บาท 
เงินเหลือจ่าย จำนวน 14,170,183.12 บาท คืน/ยกเลิก จำนวน 49,486,800 บาท          
นำเงินเหลือจ่ายและคืน/ยกเลิกจัดทำโครงการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 60,709,490 บาท   
โดยมีผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัด ดังนี้ 

- จังหวัดเชียงราย มีงบประมาณโครงการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ จำนวน 70,513,680 บาท                               
แบ่ งเป็ นงบดำเนิ นงาน จำนวน 36,075,930 บาท งบลงทุ น จำนวน 34,437,750 บาท                
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 57,168,381.18 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8,747,100 บาท  

- จังหวัดพะเยา มีงบประมาณโครงการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ จำนวน 75,796,415 บาท        
แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 55,376,465 บาท งบลงทุน จำนวน 20,419,950 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 34,239,426.30 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 24,083,467.60 บาท  
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

- จังหวัดแพร่ มีงบประมาณโครงการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ จำนวน 122,073,240 บาท   
(ยกเลิกดำเนินการ/ส่งคืนงบประมาณเพ่ือให้กลุ่มจังหวัดบริหารจัดการ จำนวน 40,000,000 บาท) 
แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 11,954,490 บาท งบลงทุน จำนวน 110,118,750 บาท 
เบิกจ่ายแล้วจำนวน 23,433,261.15 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 52,742,086.75 บาท  

- จังหวัดน่าน มีงบประมาณโครงการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ จำนวน 55,416,665 บาท                     
แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 29,414,415 บาท งบลงทุน จำนวน 26,002,250 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 42,816,380.60 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 5,386,900 บาท  

(2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 5,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 4 ,048 ,660.82 บาท โดยมีผล         
การเบิกจ่ายแยกรายจังหวัด ดังนี้ 

- OSM+จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 3,740,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,955,987 บาท  
- จังหวัดพะเยา งบประมาณ 420,000  บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 385,627 บาท 
- จังหวัดแพร่ งบประมาณ 420,000  บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 314,110.82 บาท 
- จังหวัดน่าน งบประมาณ 420,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 392,936 บาท 
 

ดังนั้น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
ตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 161,706,109.95 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 49.18 ของงบประมาณทั้งหมด อยู่ในลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัด 
ทั้งนี้ ในส่วนของงบบประมาณที่ยังคงค้างเบิกจ่าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 68,388,610.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.80 และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
จำนวน 95,757,786.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.12  
 

 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                     ทราบ 
 

 4.2 ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภา
ผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหาร  ส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานครและพัทยา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 175,767,400 บาท ภายใต้ 4 ผลผลิต/โครงการ 
ประกอบด้วย 9 กิจกรรมหลัก และ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด       
แบบบูรณาการ แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 38,443,400 บาท งบลงทุน จำนวน 
132,324,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 
5,000,000 บาท ซึ่งภายหลังจากการชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา ฯ เมื่อวันที่  12 กรกฎาคม 2564           
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) และการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา     

/ร่างพระราชบัญญัติ... 
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ผศ.ดร.ศศิชา สุขกาย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 
โครงการจ้างเหมาจัดทำแผน
แม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564           
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) ไม่มีการปรับลดวงเงินงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะมีงบประมาณ       
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 
175 ,767 ,400 บาท ภายใต้  4 ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย 9 กิจกรรมหลัก                         
และ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 

 ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ฯ    
แจ้งหน่วยดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดทำรายละเอียดโครงการ ฯ และรายละเอียดการจำแนก
งบประมาณ ตามวงเงินข้างต้น เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
และให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไปแล้ว 
 

 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                     ทราบ 
 

 4.3 รายงานแผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย 
 จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้รับงบประมาณ         
จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เพ่ือดำเนินการจ้างเหมาจัดทำแผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย วงเงินตามสัญญา 
991,569 บาท  
 จากขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย     
ได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เพ่ือเสนอแผนแม่บท 
และรายละเอียดศูนย์การเรียนรู้ นกยูงไทยในกลุ่มล้านนาตะวันออก สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงรายและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงขอนำประเด็นผลผลิตจากโครงการดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์  ของการจัดทำศูนย์การเรียนรู้นกยู งไทย ได้แก่  เพ่ื อวางแผนแม่บท                  
ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบน (พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)            
ในรูปแบบของแผนแม่บทเชิงนโยบาย เชิงพ้ืนที่ และเชิงปฏิบัติการ และเพ่ือออกแบบรายละเอียด
แบบก่อสร้างของศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย 
 เป้าหมาย มุ่งเน้นการจัดทำแผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย และรูปแบบรายละเอียด   
แบบก่อสร้าง (ปร.4 ปร.5) ของศูนย์การเรียนรู้ 
ซึ่ งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ มีการจัดทำ Focus group จำนวน 3 ครั้ ง ครั้ งแรกจัดที่            
ชุมชนตำบลห้ วยถ้ำ อำเภอจุน ครั้ งที่ สองจัดประชุมระดับจั งหวัดที่ ศาลากลางจั งหวัด                           
และครั้งที่ 3 จัดประชุมระดับจังหวัด และมีการเปิดโหวตให้กับผุ้เข้าร่วมประชุมทั้งระดับจังหวัด    
4 จังหวัด เลือกแนวความคิดในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทยที่ได้คะแนนนิยมมากที่สุด 
ได้แก่แนวคิดท่ี 1 การถอดอัตลักษณ์จากนกยูง ผสมผสานเอกลักษณ์ล้านนาร่วมสมัย                         

 /การออกแบบ... 
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 การออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย ใช้การถอดรูปร่างรายละเอียดของนกยูง 
มุ่งเน้นที่ “ขนเขียวลายเลื่อมสะพัด ปีกสลับเบญจรงค์” (สีและจังหวะของการทับกันของขน
นกยูง) และ “ความสง่างาม อ่อนช้อย “(รูปทรงคอ หงอน และการรำแพนหาง) ซึ่งรูปแบบ    
ที่เป็นตัวตนของนกยูง คือ รูปร่างนก ลวดลายขนนก พ้ืนผิวของลำคอ พ้ืนผิวของการทับกัน
ของขนนก ได้นำรายละเอียดของนกยูงทั้งหมดมาเลือกวัสดุที่มีพ้ืนผิวและรูปร่างคล้ายกัน 
เช่น กระเบื้องดินเผา การสานกันของไม้ไผ่ เป็นต้น และรายละเอียดที่สำคัญ ได้คำนึงถึง
ศิลปะของแสงและเงาเล่าเรื่อง ของการนำแสงไฟส่งไปที่ตัวนกยูง จะเห็นลวดลลายซ้อนทับกัน
ของขน การรำแพนหางนกยูง แสงเงาจะมีการซ้อนทับกันมองดูเป็นจังหวะที่สวยงามมีศิลปะ     
ประกอบด้วยอาคารศูนย์เรียนรู้ ฯ 2 ประเภท ดังนี้ 
 (1) อาคารศูนย์การเรียนรู้นกยูงในเขตอนุรักษ์ จะมีขนาดอาคารใหญ่ เสมือนแม่นกยูง     
เป็นอาคารสองชั้น วัสดุที่ใช้หลังคาเป็นวัสดุสมัยใหม่ร่วมสมัยที่มีรูปร่างถอดจากอัตลักษณ์
ของตัวนกยูง โดยภายในอาคารได้ให้วิศวกรคำนวณโครงสร้างเป็นโครง Truss รองรับน้ำหนัก
หลังคา ส่วนพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร ประกอบด้วย ส่วนต้อนรับที่เป็นการดึงดูดจากทางเข้า 
ใช้นำเป็นตัวเชื่อม และเชื่อมต่อกับส่วนพิพิธภัณฑ์ และทมีทางลาดให้ผู้สูงอายุ (Universal 
design) และมีส่วนห้องสมุดที่แยกมาจากด้านนอกให้นักเรียน นักศึกษา คนทั่วไปที่สนใจ 
ส่วนพ้ืนที่ใช้สอยด้านบน มีส่วนพิพิธภัณฑ์ และส่วนออฟฟิศ รวมถึงมีทางบังคับให้ไป       
ร้านขายของที่ระลึก และส่วนร้านอาหาร ห้องน้ำรวมด้วยและที่สำคัญได้จัดทางบริการ 
(Service) ไว้ด้านหลังอาคาร การจัดผังภูมิสถาปัตยกรรม ใช้การออกแบบสระน้ำสะท้อนเงา
อาคารไว้ด้านหน้า เป็นตัวดึงดูดทางเข้า และด้านข้างอาคาร รวมถึงการออกแบบที่นั่งในสวน 
(Amphitheater) เพ่ือให้ครอบครัวและนักเรียนได้มาพักผ่อนหย่อนใจ และมีบึงธรรมชาติ  
กับทุ่งข้าวโพดสำหรับนกยูงให้มากิน เพ่ือให้กลุ่มนกยูงได้เป็นอิสระและเป็นเกราะป้องกันภัย   
มีพ้ืนที่ก่อสร้างอาคาร 1,2855 ตร.ม. พ้ืนที่นอกอาคาร 851 ตร.ม. และงบประมารก่อสร้าง 
10 - 20 ล้านบาท 
 (2) อาคารศูนย์การเรียนรู้นกยูงในเขตชุมชน จะมีขนาดอาคารเล็ก เสมือนลูกนกยูง   
พ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร ประกอบด้วย 4 ส่วนเท่านั้น (พ้ืนที่ใช้สอยน้อยลง) ประกอบด้วย 
ส่วนต้อนรับส่วนพิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็นการจัดแสดงนิทรรศการ 3 ส่วน ร้านขายของที่ระลึก 
และห้องน้ำรวม โดยมุ่งเนส่วนที่เป็นพ้ืนที่ใช้สอยภายนอก โดยเฉพาะ ส่วนของสวนสมุนไพร
ของชุมชนด้านนอก และได้จัดทางบริการ (Service) ไว้ด้านหลังอาคาร อีกท้ังมีการเลือกใช้
วัสดุพ้ืนทั้ง กระเบื้องดินเผา กระเบื้องลายหินอ่อน ไม้เทียม กระเบื้องพ้ืนหยาบ การจัดผัง  
ภูมิสถาปัตยกรรม ใช้การออกแบบลานนกยูงชุมชน เป็นการถอดแบบรูปร่างนกยูงบนพ้ืน
ทางเดินเข้าสวนโถงต้อนรับ รวมถึงการออกแบบที่นั่งในสวน (Amphitheater) เพ่ือให้
ครอบครัวและนักเรียนได้มาพักผ่อนหย่อนใจ และจุดเด่นที่สุดของการจัดสวนนอกอาคารคือ 
“สวนสมุนไพร” ที่เป็นสวนที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และใช้สมุนไพรเฉพาะพ้ืนถิ่น ที่มีการอธิบาย
และให้ร่มเงากับ กลุ่มครอบครัว นักเรียน นักศึกษาได้มาพักผ่อนได้ มีพ้ืนที่ก่อสร้างอาคาร 
515 ตร.ม. พ้ืนที่นอกอาคาร 202 ตร.ม. และงบประมาณก่อสร้าง 3 - 5 ล้านบาท 
 

/หากดำเนินการ… 



- 12 - 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์
ประธานสภาอุตสาหกรรม   
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
 

นายวิรุณ คำภิโล  
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัด
เชียงราย 
 

 หากดำเนินการตามแผนแม่บทศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทยให้สามารถเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้เช่น ไทลื้อ จีน พม่า ลาว ก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาจังหวัด     
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวหรือการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ต่อไป 
 

 ขอให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจากความนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงจำเป็น
ที่จะต้องมีการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้า หรือนกยูง (การหาจุดเด่นให้สินค้า) ซึ่งต้องใช้
งบประมาณที่ค่อนข้างสูงและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก รวมถึงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางที่ชัดเจน และประเมินว่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไป
มากน้อยเพียงใด 
 

 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

  5.1.1 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   (1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖4     
โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ได้เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์     
และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570 
รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – 2570  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 
   (2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 2 ได้ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Application Zoom 
Cloud Meetings ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม           
และสถาบันการศึกษา เพ่ือจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผน      
ที่ อ.ก.บ.ภ. กำหนด  
 
 

/(3) กลุ่มจังหวัด… 
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   (3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น                
(ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่             
2 กันยายน 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)                 
ของกระทรวงมหาดไทย ด้วย Application Cisco Webx Online Meeting ณ ห้องประชุม
จอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) และเป็นไปตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรคสอง     
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
  ทั้งนี้ จากการประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการประชุมเพ่ือรับฟัง        
ความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ฯ 
มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
  การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (SWOT) 
        จุดแข็ง 
  1. เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ มีด่านศุลกากร 
5 แห่ง และด่านชายแดน 19 แห่ง ใน 3 จังหวัด ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม GMS 
ทำให้มีการดำเนินกิจกรรมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวร่วมกัน 
  2. ระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเมืองหลักในเขตภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMSและประเทศขา้งเคียง 
  3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ      
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นฐานให้กับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  4. มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นกลุ่มล้านนาตะวันออก             
และมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
  5. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นสามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านผลิตภัณฑ์ 
และการท่องเที่ยวได้ 
  6. มีลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว
ในประเทศและต่างประเทศ 
  7. มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือข้าว ยางพารา ลำไย ลิ้นจี่ และ ชา กาแฟ ที่สามารถทำรายได้
ให้กับกลุ่มจังหวัดทั้งเป็นสินค้าสดและแปรรูป ตลอดจนมีพืชเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาต่อยอด
และสร้างมูลค่าเพ่ิมที่หลากหลาย 
 
 

/14. มีต้นทุนทาง… 



- 14 - 
 

  8.  มี เครือข่ายเกษตรกรที่ เข้มแข็งในการขับเคลื่อนการทำเกษตรปลอดภัย          
และเกษตรอินทรีย์ และมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน, smart farmer, 
young smart farmer มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
  9. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา มีผลงานวิจัยและพัฒนา และสร้างองค์ความรู้
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด  
  10. มีปราชญ์ชุมชน และศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ   
  11. มีความเข้มแข็งของเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ในการร่วมกันจัดการปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ ความเสี่ยงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID-19) ความเสี่ยงจากไฟป่าหมอกควัน  
  12. ลักษณะของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่มีอัธยาศัยไมตรี เป็นมิตร ทำให้เอ้ือต่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  13. มี หน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม                
(ป่าไม้/อุทยาน/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานในพ้ืนที่ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตรง และ
กระจายครอบคลุมพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  14. มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นจำนวนมาก  
  15. มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ เป็นอัตลักษณ์ เฉพาะท้องถิ่น มีความหลากหลาย       
ของกลุ่มชาติพันธุ์  
  16. มีความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนมาก ทั้งด้านพันธ์พืช สมุนไพร พันธุ์สัตว์ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีค่า ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนได้ดี  

 

  จุดอ่อน 
  1. มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบโดยตรง  
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2. มีการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผล
กระทบกับพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ ความสมดุลของระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดินในพ้ืนที่ลาดชัน อุทกภัย ภัยแล้ง 
  3. มีข้อจำกัดเรื่องลักษณะทางกายภาพของกลุ่มจังหวัดฯ เป็นพื้นที่สูง ทำให้ต้นทุน  
ในการบริหารจัดการสูง 
  4. ขาดระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยมีปัญหาการบริหารจัดการน้ำ 
เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยและดินโคลน
ถล่มในฤดูฝนและไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ ด้านเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่า  
 
 
 

/5. ผลผลิต… 
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  5. ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดยังไม่ได้คุณภาพ และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีพฤติกรรมเคยชินกับการทำการเกษตรในวิถีเดิม ตลอดจนขาดข้อมูล
พ้ืนที่ฐานด้านการเกษตร ยังกระจัดกระจายไม่มีการรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียว (big data)       
และขาดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
  6. ชุมชนท้องถิ่นยังไม่สามารถนำทรัพยากรการท่องเที่ยวและทุนทางสังคมที่มีอยู่ 
รวมทั้งโอกาสของความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
  7. การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหารจัดการ      
ที่มีประสิทธิภาพ   
           8. ขาดการรวมกลุ่มและเครือข่ายความร่วมมือกันทางการค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศทำให้เป็นอุปสรรคในกระจายสินค้าและ บริการ  
         9. มีสินค้าชุมชนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ขาดความเป็นเอกลักษณ์และความคิด    
เชิงสร้างสรรค์ 
        10. มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างแรงงานที่จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น  
จำนวนแรงงานนอกระบบที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งกลุ่มแรงงานนี้อาจจะขาดการพัฒนาทักษะอาชีพทั้ง 
reskill upskill และ Newskill ทำให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ช้า   
  11. ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ 
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดรับกับ
สถานการณ์ด้านการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี 
  12. ธุรกิจชุมชนไม่ได้เตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงขาดช่องทาง    
ในการทำการตลาด ส่งผลให้ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมากในจากสถานการณ์การระบาด    
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
          13. ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพเพ่ือการ
ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้  
  14. ผู้ประกอบการยังไม่มีความสามารถในการค้ากับต่างประเทศ ทำให้สูญเสียโอกาส   
ในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการค้า
ชายแดนและผ่านแดน 
           15. ประชาชนยังมีการเผาเชื้อเพลิงในที่ โล่ ง เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ท ำการเกษตร                          
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
  16. การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค  
ลุ่มแม่น้ำโขงยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน 
  17. หน่วยงานราชการในจังหวัดมีการบูรณาการงานร่วมกัน แต่ยังขาดความครอบคลุม    
ทุกมิติ 
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  โอกาส 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางเรือและอากาศเพ่ือรองรับนโยบาย  
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ และเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม GMS           
และ ประชาคมอาเซียน (AEC) 
  2.นโยบายการพัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบราง ที่แพร่ (อำเภอเด่นชัย) เชียงราย 
(อำเภอเชียงของ) ทำให้เพ่ิมโอกาสการสร้างมูลค่าการค้า เศรษฐกิจชายแดน 
  3. มีนโยบายและการรวมกลุ่มในภูมิภาคส่งผลให้เกิดการค้าและการลงทุนที่เอ้ือ     
ต่อกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่   นโยบาย One Belt One Road ของประเทศจีน                
ความร่วมมือของกลุ่ม CLMVT ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และประเทศไทย 
  4. มีการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่าง ๆ 
โดยเฉพาะGMS และประชาคมอาเซียน (AEC) ส่งผลต่อโอกาสการขยายการค้าการลงทุน 
  5. ความนิยมสินค้าของประเทศไทยจากประเทศเพ่ือนบ้านส่งผลให้การค้าชายแดน
เพ่ิมขึ้น   
  6. ตลาดการท่ องเที่ ยวขยายตั ว จากการเชื่ อมโยงแหล่ งท่ องเที่ ยวภายใน             
กลุ่มประเทศ GMS 
  7. การส่งเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตร การปลูกพืชผักปลอดภัยเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ช่วยทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งป่าไม้ และหมอกควันได้รับการดูแล และสร้าง
ความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศน์ 
  8.การตื่นตั วและความใส่ ใจของประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันลดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศน์ 
  9. นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้เที่ยวเมืองรอง และการรวมกลุ่มการท่องเที่ยว 
(CLUSTER) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกลุ่ม ภาคเหนือตอนบน 2 มากยิ่งขึ้น 
  10. ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัย จำนวนผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ที่รองรับสังคมสูงวัย 
  11. กระแสการดูแลสุขภาพอนามัย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ และบริการเกี่ยวกับการดูแล 
สุขภาพ ได้รับความนิยมส่งให้เกิดการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์และบริการ   
ในกลุ่มดังกล่าว   
  12. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต             
รูปแบบงาน และพฤติกรรมของผู้บริโภคและเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ 
  13. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบาย สำคัญในการสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจให้กับประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่ง เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาไฟป่า 
ตลอดจนปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ด้วยการ ชิงเก็บ ลดเผา เชื้อเพลิง 
  14. การพัฒนาระบบ Logistic ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งโครงข่ายการขนส่งทางระบบรางและทางถนน และเส้นทาง 
R3A : สำนักงานจังหวัดเชียงราย 

/15. นโยบาย… 
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           15. นโยบายของรัฐบาล ในการจัดสรรที่ดินทำกิน ทั้ งในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (สปก.) และโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย (คทช.) 
  16. การซื้อขาย การจ่ายเงินผ่านระบบ online เพ่ิมมากทำให้เกษตรกรมีโอกาส      
ที่จำหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง 
  17. การพัฒนาระบบตลาดและโลจิสติกส์ เกษตรชุมชน เช่น แหล่งการค้า คลังสินค้า 
จะเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบโลจิสติกส์ชุมชน 
 

  อุปสรรค 
  1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
เศรษฐกิจหยุดชะงักไปทั่วโลกและทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ในทุก ๆ มิติ   
  2. การขาดการวางแผนเตรียมการรับรองนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบของประเทศ
ในช่วงหลังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  3. ปัญหาการเผาป่าของประเทศเพ่ือนบ้าน ทำให้เพ่ิมปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่     
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2   
  4. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนของตลาดสินค้า
เกษตร ส่งผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรและราคาสินค้าเกษตร  
  5. ปัญหาได้รับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันที่ ไม่ใช่ภาษีเพ่ิมขึ้น เช่น มาตรฐาน    
การผลิตสินค้า มาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การกีดกันการขนส่งสินค้าชายแดนและ
การขนส่งสินค้าข้ามแดน 
  6. การมีประเทศจีนและเวียดนามเป็นคู่แข่งที่สำคัญในการผลิตสินค้าเกษตร        
และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในตลาดล่างซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขันทางการค้าทั้งเชิงปริมาณ
และมูลค่า  
  7. ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ทำให้ประสบปัญหาอุทกภัย ภั ยแล้ ง            
การพังทลายของดิน หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
  8. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร ความไม่ม่ันคงด้าน
อาหาร รายได้ของเกษตรกร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและฤดูกาลของการท่องเที่ยว 
  9. ปัญหาความมั่นคง ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ เนื่องมีพ้ืนที่
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชายแดน  
  10. ขาดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาจากการ
เจริญเติบโตของการท่องเที่ยว 
  11. การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลที่เร่งให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
  12. ปัญหาข้อพิพาทกันของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการค้าการลงทุนของประเทศทั่วโลก  
  13.กฎระเบียบบางส่วนยังล้าสมัย มีข้ันตอนยุ่งยากทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
  14.  มีปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติด 

/15.ปัญหาทาง… 



- 18 - 
 

  15.ปัญหาทางการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้าน  
  16. โครงสร้างของประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ทำให้ขาดแคลนแรงงานและส่งผลต่อ
การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ  
  17. เกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
  18. การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันผู้ประกอบการ ขาดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ 
เพ่ือส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
        “ภายในปี 2570 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 
 

   จุดเน้นการพัฒนา (Positioning) 
       “เศรษฐกิจดี สุขภาพดี สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี” 
 

  ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
      1. อัตราการขยายตัวของดัชนีทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
      2. สัดส่วนคนอายุยืน 80 ปีขึ้นไปต่อจำนวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  
      3. พ้ืนที่สีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไม่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
  ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
  วัตถุประสงค์ : เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรในการดำเนินงาน 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งในภาคการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเกษตร ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดทำ
ฐานข้อมูลการปรับใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ตัวชี้วัด :  
  1. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการค้า ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น    
  2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น 
  3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการลงทุนในธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร     
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ิมขึ้น   
แนวทางการพัฒนา 
    1. จัดทำโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการค้า การลงทุน   
การท่องเที่ยว เกษตรมูลค่าสูง และเศรษฐกิจชุมชน 
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  2. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
   3. เชื่ อมโยงเครือข่ าย Supply Chain ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ ยว                   
เกษตรมูลค่าสูง และเศรษฐกิจชุมชน 

 

  ประเด็นการพัฒนาที่  2 ส่ งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถี ใหม่สู่ความยั่ งยืน                  
(New Normal to Sustainable) 
  วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมและเพ่ิมขีดความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย 
ยกระดับเกษตรปลอดภัยให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมพืชที่มีสรรพคุณด้านการดูแลสุขภาพ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการให้บริการสุขภาพ เปิดช่องทางการรับรู้ข่าวสาร ด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน เพ่ือทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและทานอาหารปลอดภัย 
  ตัวชี้วัด :  
  1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น 
   2. จำนวนผู้ปลูกสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น 
   3. จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 
    1. จัดทำโครงสร้างพ้ืนฐาน ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการทำเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ การบริการสุขภาพ 
   2. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เกษตรกร และชุมชนในการทำเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ และการบริการสุขภาพ 
  3. เชื่ อมโยงเครือข่ าย Supply Chain ด้านเกษตรปลอดภั ย เกษตรอินทรีย์        
เกษตรอัจฉริยะ และการบริการทางสุขภาพ 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถใน
การรับมือสาธารณภัย 
  วัตถุประสงค์ : เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สร้างเครือข่ายเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
เพ่ือป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น 
  ตัวชี้วัด :  
  1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง 
และเตือนภัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. จำนวนจุดความร้อน (Hot Spot) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
ลดลงจากปีฐาน 
 
 
 
 
 

/แนวทางการพัฒนา… 
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นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์
ประธานสภาอุตสาหกรรม   
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 
 

นายหัสนัย แก้วกุล 
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 
 
นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

  แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟป่าหมอกควัน น้ำท่วม 
ดินโคลนถล่ม 
   2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรับมือภัยพิบัติ 
    3. การพัฒนานวัตกรรมลดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือลดการเผาในพ้ืนที่เกษตร
และพ้ืนที่โล่ง 

 

 สำหรับประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ประเด็น รวมไปถึง SWOT ค่อนข้างมีความครอบคลุม 
แต่สิ่งที่อยากจะให้ทำก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลาของการลงทุนในประเด็น      
การพัฒนา หรือว่าเรื่องที่จะทำ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของประเด็นของเศรษฐกิจมูลค่าสูง       
ซึ่งเรามีโครงการในการลงทุน ที่จะทำแต่เนื่องจากว่าปัญหาของเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบปัญหา
การแพร่ระบาด COVID-19 ปัญหานักท่องเที่ยวที่อาจจะไม่ได้มาตามเป้า ซึ่งอาจทำให้        
การลงทุนอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่เท่าที่ ได้ตั้งเป้าหมายไว้  หรือเรื่องของเกษตรที่จะพัฒนา        
เป็นเกษตรมูลค่าสูง แต่ว่าพ้ืนฐานที่เรามีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อม ดังนั้น การพัฒนา
ตามทิศทางของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดควรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนทิศทาง  
การดำเนินงานหรือการลงทุนให้เป็นไปตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพจริงที่เป็นอยู่  
 

  ขอเสริมเรื่องของการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย     
เกษตรอินทรีย์ และเรื่องของเกษตรอัจฉริยะ ที่ได้ดำเนินการในพ้ืนที่ในช่วงที่ผ่านมาว่ามี   
อัตราการเติบโตอย่างไรบ้าง รวมถึงการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่ายได้ให้อยู่ใน
อันดับต้นๆ ของจากทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด 
 

 สำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้างต้น ทางฝ่ายเลขานุการฯ จักได้ดำเนินการ          
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ มีความสมบูรณ์ และมีการดำเนินการ
รวมถึงการบริหารงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570 ตามที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อไป 
 

 จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 

/5.1.2 การพิจารณา... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

  5.1.2 การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   (1) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖4     
โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ได้เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์     
และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570 
รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – 2570  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
   ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ) ภาคเหนือได้กำหนด
กรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จำนวน 214,536,400 บาท   โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 2 เท่า จำนวน 
434,072,800 บาท  
   (2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 2 ได้กำหนดประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud 
Meetings ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย โดยเชิญกลุ่มเป้ าหมายส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม              
และสถาบันการศึกษา เพ่ือจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผน   
ที่ อ.ก.บ.ภ. กำหนด 
   (3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีคำสั่ง ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ตามคำสั่งข้างต้น   
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่       
8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียด
โครงการเพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)                     
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ พิจารณา ซึ่งส่วนราชการ/หน่วยดำเนินการ ได้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2                
ภายใต้ 3 ประเด็นการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 24 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
1,228,868,600 ดังนี้ 
 
 

/แผนส่วนที่ 1...  
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แผนส่วนที่ 1  
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน
โครงการ 

จำนวน
กิจกรรมหลัก 

งบประมาณ 

1. พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 5 13 339,600,000 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่ งยืน 
(New Normal to Sustainable) 

1 4 65,135,800 

3 . อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ย าก รธ รรม ช าติ แ ล ะพั ฒ น า            
ขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 

2 2 43,020,000 

รวม 8 20 452,775,800 
 

แผนส่วนที่ 2  
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน
โครงการ 

จำนวน
กิจกรรมหลัก 

งบประมาณ 

1. พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 1 3 649,500,000 
3 . อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ย าก รธ รรม ช าติ แ ล ะพั ฒ น า             
ขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย 

1 1 126,612,800 

รวม 2 4 776,112,800 
 

       ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด จึงเสนอขอที่ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย 10  โครงการ 24 กิจกรรม 
และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดลำดับความสำคัญของโครงการเสนอหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ก่อนจัดส่งให้ทีมบูรณาการกลาง ซึ่งประกอบด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย 
และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือต่อไป 

 

 จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 

/5.2 การขอรับ... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

5.2 การขอรับการสนับสนุนงบบประมาณเพื่อจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

   (1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวทาง
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม
พัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
กิจกรรมหลักการพัฒนาการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมย่อย ปรับปรุงพ้ืนที่              
ริมฝั่งโขงเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 
170,000,000 บาท   

   (2) จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้แจ้ง  
ความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวนเงิน 
3,644,791 บาท โดยได้ตรวจสอบการคิดคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)     
โดยใช้โปรแกรม CUCEM – K Version 3.0 ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

 

  ระเบียบ/หลักเกณฑ์ 
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

พ.ศ. 2566 – 2570  
       ข้อ 9 การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยให้
เจียดจ่าย จากเงินเหลือจ่ายในการดำเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นลำดับแรก 
และจากงบบริหารจัดการ เป็นลำดับต่อมา สำหรับกรณีกลุ่มจังหวัดเดิมให้เบิกเงินชดเชย         
ค่างานก่อสร้าง ฯ (ค่า K) จากกลุ่มจังหวัดที่จังหวัด สังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่)        
และกรณีการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง จากการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดเดิมให้ส่งคืนกลุ่ม
จังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่) 
 

 ทั้งนี้  จากการสำรวจงบประมาณจากกการยกเลิกการดำเนินการและงบประมาณ    
เหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                      
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 724,096 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการขอรับ      
การสนับสนุนงบบประมาณเพ่ือจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังนั้น เพ่ือให้
การดำเนินการสนับสนุนงบบประมาณเพ่ือจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)   
จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุม      
ให้ความเห็นชอบในหลักการหากมีงบประมาณเหลือจ่ายเพ่ิมเติมและเพียงพอให้นำเงิน  
เหลือจ่ายดังกล่าวสนับสนุนจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แต่หากไม่เพียงพอ
ให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำไปจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) โครงการข้างต้นต่อไป   
 

 จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบในหลักการ  
/5.3 การโอนทรัพย์สิน… 
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