
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

******************************************************** 
ผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ)  
  1. นายประจญ ปรัชญ์สกุล   หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ประธานกรรมการ 
 2. นายนิพันธ์ บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน    รองประธานกรรมการ 
 3. นายวิเชียร อนุสาสนนันท ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  
   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่   รองประธานกรรมการ 
 4. ว่าที่ ร.ต. สมภพ โชติษฐยางกูร  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา  
   (ปฏิบัติราชการแทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองประธานกรรมการ 
 5. นางณัฐพร มหาไพบูลย์  พาณิชย์จังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
 6. นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว  พาณิชย์จังหวัดพะเยา    กรรมการ 
 7. นางอังคณา พลาอาด  รกท.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน  กรรมการ 
 8. นางสาวอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา   กรรมการ 
 9. นางจิตรา สิทธนานุวัฒน ์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่    กรรมการ 
 10. นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่   กรรมการ 
 11.นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
 12.นายคมสันต์ วิสิทธิสาตร ์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
   และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
 13.นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
 14.นายสวัสดิ ์หอมนาน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรรมการ 
 15. นายบรรเจิด ฝาระมี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการ 
 16.นายวินัย สุปินะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองน่าน   กรรมการ 
 17.นางพัชรี แซมสนธ์ (แทน) นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย กรรมการ 
 18.นางอุฐนีย์ พุทธษร (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา            กรรมการ 
 19.นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแพร่   กรรมการ 
 20.นายรัฐวุฒชิัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ๋น   กรรมการ 
 21.นายภานุวธุ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  กรรมการ 
 22.นายสมบัติ ชินสุขเสริม ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด   กรรมการ 
   ภาคเหนือตอนบน 2 
 23.นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด  กรรมการ 
   ภาคเหนือตอนบน 2  
 24.นายเกียรติภัสจ์ สุภาวงศ์ ภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
 

/25. ดร. อนุรัตน์... 
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  25.ดร.อนุรัตน์ อินทร ภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
  26.นายบุญมี  คำลือ  ภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา   กรรมการ 
  27.นายสมปอง ดวงจิต ภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่   กรรมการ 
 28.นายแชน อะทะไชย ภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน   กรรมการ 
 29.นายฑิฆัมพร กองสอน ภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน   กรรมการ    
 30.นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

31.นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์ รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32.นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33.นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 34.นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
   ตอนบน 2 
  35.นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
   ตอนบน 2 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ) เนื่องจากติดภารกิจ  
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

  2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย 
  3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่ 
  4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดน่าน 
 5. นางสาวธัญญา กรอบสูงเนิน ภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา 
  6. นายมานิต ภาษิตวิไลธรรม ภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่  

7. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย 
  8. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดน่าน 
  9.ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
  

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
1. นายธรรมนูญ แจ่มศรี   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 
2. นางสาวณิชชา ปัญญาบุญ   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
3. นางสาววรญา สิงห์สุริยะ   สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
4. นายธนญชัย สมจิตต์   สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
5. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
6. นางสาวแคทราย จันทรากา   สำนักงานจังหวัดเชียงราย    
7. นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 
8. นางสาวสุดารัตน์ ทาจินะ   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 
9. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์หอม แสวงผล  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 
10. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์   สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา 
11. นายสมบัติ ศุภปราภากร   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา 

                                                                                                                12. นายเสถียร... 
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12. นายเสถียร ธรรมยืน    สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 
13. นางสาวปาณิสรา ใหม่ต๊ะ   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 
14. นายวุฒิพงษ์ ยอดคำ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
15. นางรภัสสา พานิกูล    สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา 
16. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์   สำนักงานจังหวัดพะเยา 
17. นายประสพชัย ปรางค์ทอง   แขวงทางหลวงแพร่  
18. นางรัชนีวรรณ มะโนนัย   แขวงทางหลวงน่านที่ 2 
19. นายวรากร ดีน้อย    สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
20. นางกานดา ยุบล    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
21. นางสาวอัมพร เปรมปรี   สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  
22. นายสมชาติ ธรรมขันทา    สำนักงานประมงจังหวัดน่าน 
23. นางรัตนา สวัสดิผล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  
24. นายประทีป นันทะสาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  
25. นายศฤงคาร กันทะโม้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน  
26. นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 
27. นายประยูร ใบยา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  
28. นางสาวณปภา พรหมขัติแก้ว สำนักงานจังหวัดน่าน 
29. นางสาวพิมพกานต์ อุตตา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  
30. นางสาวสุขมีนา ไชยชนะ สำนักงานจังหวัดน่าน   
 31. นายธีราวุฒ ิกาเผือก เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 32. นายณัฐพล จุลสราญพงศ ์ เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
 33. นายกฤต ไปรเวท เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

  34. นางสาวสุวิมล สุกุมลจนัทร์  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
35. นายอภิสิทธิ์ รัชชากร  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
36. นางสาวพัชรินทร์ อินต้ะคำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
37. นางสาวจันทร์จิรา จินดาธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
38. นางสาวนทีชา มงคลดี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

เริ่มการประชุม 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ในห้วงปัจจุบัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จากเดิมที่กำหนดเวียนจัดประชุม 
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS)    
ซึ่งหากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ จะได้มีการเวียนจัดประชุม ก.บ.ก. ในแต่ละจังหวัด              
ในกลุ่มจังหวัดตามเดิมต่อไป สำหรับในครั้งนี้  เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน           
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่  1/2564          
ซ่ึงมีประเด็นที่สำคัญในการประชุม ฯ ดังนี้ 

/(1) รายงานผล... 

ประธานฯ 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

(1) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด         
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 4/2563 

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

(3) การพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด   
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(4) การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2    

มติที่ประชุม                   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)       
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่       
18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน   
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จำนวนทั้งสิ้น 18 หน้า โดยได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ฯ ให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด      
แจ้งให้คณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการตามมติ  
ที่ประชุม ฯ ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ มท 0227.6 (ชร)/ว 150 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 2563 นั้น 

   ทั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งแก้ไขข้อมูลในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 4/2563 มายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 (1) การทบทวนผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนา         
และสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 
(จังหวัดลำปาง) ได้เข้าทำการตรวจสอบการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุน
การยกระดับการท่องเที่ยว ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561    
ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
และได้ส่งรายงานการตรวจสอบ ฯ ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 /ดำเนินการ... 
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ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัด
เพ่ือดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงาน
การตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ซึ่งจากข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะข้างต้น มีข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะ ที่กลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการ ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะท่ี 1 
 ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาดำเนินการนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เพ่ือทบทวน การกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา   
และสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ 
เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561-2564) ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ สะท้อนถึง              
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คู่มือ หนังสือ สั่งการที่        
ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. กำหนด รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ข้อเสนอแนะท่ี 2 
 ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาดำเนินการนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เพ่ือให้คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
คณะทำงานระดับจังหวัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณา กลั่นกรองแผนงานโครงการ 
รายละเอียดกิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชน       
อย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2      
(พ.ศ. 2561-2564) ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งซักซ้อม กำชับให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยดำเนินการพิจารณาทบทวน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ก่อนเริ่มดำเนินการ 
 ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) กรณีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยได้นำข้อเสนอแนะ ฯ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 4/2563 เพ่ือพิจารณา ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะท่ี 1 
 เนื่องจากห้วงระยะเวลาการจัดทำแผนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างปี 
พ.ศ. 2560 – 2562 ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ       
ในหลักการในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 
(จังหวัดลำปาง) ในการกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
 /และสนับสนุน... 
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และสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ                                        
เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ให้สามารถวัดผลได้
สะท้อนถึงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คู่มือ หนังสือสั่งการที่   
ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. กำหนด รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ในแต่ละยุทธศาสตร์ในห้วงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างปี   
พ.ศ. 2566 -2570 ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะท่ี 2 
 เห็นชอบในหลักการในการทบทวนแผนงาน โครงการ รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ระหว่างยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป โดยกำชับให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และหน่วยดำเนินการพิจารณาทบทวนกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ก่อนเริ่มดำเนินการ 
 สำหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีหนังสือถึงจังหวัด    
ในกลุ่มจังหวัดให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ตามรายงานการตรวจสอบข้างต้นแล้ว  
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 

 ผลการดำเนินงาน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รายงานผลการดำเนินงาน      
และกิจกรรมที่จะดำเนินการกรณีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) 
ทราบแล้ว ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ 313 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 
 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ  
 

 (2) การโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์
ผริต เดช ชั้ น 3 ศาลากลางจั งหวัดน่ าน อำเภอเมืองน่ าน จั งหวัดน่ าน โดยที่ ประชุม 
ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของกลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2564 ตามที่  
หน่วยดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมเสนอ 
 
 

/สำหรับการประชุม… 
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 สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพุธที่ 
18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน 
อำเภอ เมื อ งน่ าน  จั งห วัดน่ าน  ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารพิ จารณ าให้ ค วาม เห็ น ชอบ                 
การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่จังหวัดและหน่วยดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมเสนอ ดังนี้ 
 1.1 การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่  
  1.1.1 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงข่ายภายใน
กลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ าน งบประมาณ 
20,000,000 บาท ตามที่จังหวัดแพร่ โดยแขวงทางหลวงแพร่เสนอ  
  1.1.2 โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ยกระดับ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
กิจกรรมย่อย ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า งบประมาณ 8,000,000 บาท ตามที่จังหวัดพะเยา โดยสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาเสนอ 
 

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

 ผลการดำเนินงาน: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รายงานผลการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการที่ ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือรายการตามแผน            
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ อ.ก.บ.ภ . ที่กำกับดูแลภาคทราบแล้ว 
ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ 236      
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563    
 1.2 การโอนเปลี่ยนแปลงกรณีกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์โครงการ 
จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงข่าย
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน งบประมาณ 
40,000,000 บาท ตามท่ีจังหวัดแพร่โดยแขวงทางหลวงแพร่เสนอ  
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงาน อ.ก.บ.ภ.        
ที่กำกับดูแลภาคพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 

/ผลการดำเนินงาน… 
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 ผลการดำเนินงาน: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ได้ดำเนินการรายงานผล    
การพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กรณีกระทบ     
ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์โครงการเสนอ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคพิจารณาแล้ว 
ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ 236       
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
 

 ผลการดำเนินงาน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รายงานผลการดำเนินงาน      
และกิจกรรมที่จะดำเนินการกรณีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) 
ทราบแล้ว ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ 313 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 
 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ  
 

 (3) การผลักดันประเด็นงดการเผาในพื้นที่เกษตรและในพื้นที่โล่งให้เป็นวาระสำคัญ            
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 สืบเนื่องจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วย     
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเพ่ือเป็นประธานเปิดกิจกรรม  
เริ่มการขับเคลื่อน Kick Off สานพลังเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา "ร่วมใจไม่เผาฟาง       
สร้างเกษตรยั่งยืน" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเสนอทางเลือกในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรทดแทนการเผา อันเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพ้ืนที่                                    
ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายในการลดปริมาณ     
ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพ้ืนที่โดยเน้นการสร้างการรับรู้ด้านการแก้ไขปัญหาไฟและหมอกควัน
ให้กับประชาชน และสนับสนุนให้เกษตรกรบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้
นวัตกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพ่ิม ทดแทนการเผาฟาง 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน          
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีการการผลักดัน     
เรื่องการงดการเผาในพ้ืนที่เกษตร และในพ้ืนที่โล่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมลพิษ       
ทางอากาศ (ฝุ่นควัน) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นวาระสำคัญของกลุ่มจังหวัด 
สำหรับในส่วนของพ้ืนที่ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
ได้มีการดูแลในส่วนดังกล่าวและมีกฎหมายควบคุมการเผาในพ้ืนที่ป่าโดยเฉพาะอยู่แล้ว         
แต่ทว่าในส่วนของพ้ืนที่เกษตรและในพ้ืนที่โล่งยังคงเป็นพ้ืนที่ที่ยังมีการเผาอยู่ในหลายจุด     
และยากต่อการควบคุมได้อย่างทั่ วถึง ทั้ งนี้  สำหรับการบริหารจัดการวัสดุ เหลือใช้                
ทางการเกษตร (ฟางข้าว) จะต้องมีการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานเอกชนที่สามารถ          
ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
(มหาชน) SCG เพ่ือรับซื้อวัสดุทางการเกษตรดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

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

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้ให้ทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ผลการดำเนินงาน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดทำประกาศขอความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)     
งดการเผาในพ้ืนที่โล่งและพ้ืนที่เกษตร โดยได้แจ้งให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดดำเนินการ           
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ขอความอนุเคราะห์บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                   
ในการจัดซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งบริษัท   
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในโครงการลดการเผา
วัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร (ZERO BURN) โดยการรับซื้อวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร                   
รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการรวมกลุ่มบูรณาการ รวบรวมฟางข้าวอัดก้อนให้เกิดขึ้นในชุมชน               
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะเริ่มดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย      
เพ่ือเป็นต้นแบบ (นำร่อง) ในการขยายผลการดำเนินการไปยังจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป 
 
 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ       
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564) 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 328 ,800,000 บาท           
(สามร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ภายใต้  4 ผลผลิต/โครงการประกอบด้วย               
10 กิจกรรมหลักและ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 132,821,300 บาท งบลงทุน 190,978,700 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน 
5,000,000 บาท โดยหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติโครงการ/กิจกรรมและ
มอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง                  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภายใต้ 9 กิจกรรมหลัก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด          
ในกลุ่มจังหวัด ฯ และให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ยังคงเหลือโครงการ/
กิจกรรมที่ อยู่ ระหว่างการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ กำกับดูแลภาค                      
จำนวน 1 กิจกรรมย่อย 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖3 เห็นชอบมาตรการการคลัง         
ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒564 ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ 
เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ และเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564 ให้มากที่สุด 
 
 /หรือไม่น้อยกว่า... 
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หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือให้การใช้จ่ ายงประมาณรายจ่ าย ประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2564                             
รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 ทั้งนี้ ได้กำหนด
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม           
ของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม ร้อยละ 32 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 ร้อยละ 100 

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 36 ร้อยละ 57 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 ร้อยละ 45 ร้อยละ 65 ร้อยละ 100 

  

 ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แจ้งมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
ข้างต้น ไปยังจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดให้ถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 
พร้อมทั้งได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ที่ 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เพ่ือติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยได้มีการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันพุธที่  27 มกราคม 2564          
ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่วนราชการ/หน่วยดำเนินงาน
โครงการงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แจ้งยืนยันว่าจะสามารถ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในรายการงบลงทุนทุกรายการภายในเดือนมีนาคม 2563 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 ผลการเบิกจ่าย (ตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 มกราคม 2564) แบ่งเป็น 
 (1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 323,800,000 บาท  
เบิ กจ่ ายแล้วจำนวน 2,751,140 บาท คงค้างเบิกจ่าย จำนวน 321,048,860 บาท           
โดยมีผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัด ดังนี้ 
 
 

/- จังหวัดเชียงราย... 
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- จั งห วั ด เชี ย งราย  จำนวน  70,513,680 บ าท  แบ่ งเป็ น งบดำเนิ น งาน                           
จำนวน  36,075,930 บ าท  งบลงทุ น  จำนวน  34,437,750 บ าท  เบิ กจ่ ายแล้ ว                          
จำนวน 2,030,800 บาท สำหรับรายการที่จะต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันยังไม่มีข้อมูล        
รายการก่อหนี้ผูกพัน 

- จั งห วั ด พ ะ เย า  จ ำน วน  75,796,415 บ าท  แ บ่ ง เป็ น งบ ด ำ เนิ น งาน                            
จำนวน  55,376,465 บ าท  งบลงทุ น  จำนวน  20,419,950 บ าท  เบิ กจ่ ายแล้ ว             
จำนวน 568,040 บาท สำหรับรายการที่ จะต้องดำเนินการก่อหนี้ ผูกพันได้ มีการ                       
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 1,164,000 บาท 

- จั งห วั ด แ พ ร่  จ ำน วน  122,073,240 บ าท  แ บ่ ง เป็ น งบ ด ำ เนิ น งาน                  
จำนวน 11,954,490 บาท งบลงทุ น  จำนวน 110,118,750 บาท เบิ กจ่ ายแล้ ว                 
จำนวน 107,300 บาท สำหรับรายการที่จะต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันยังไม่มีข้อมูล    
รายการก่อหนี้ผูกพัน 

- จั งห วั ด น่ า น  จ ำน ว น  55,416,665 บ าท  แ บ่ ง เป็ น งบ ด ำ เนิ น งาน                     
จำนวน  29,414,415 บ าท  งบลงทุ น  จำนวน  26,002,250 บ าท  เบิ กจ่ ายแล้ ว             
จำนวน 45,000 บาท สำหรับรายการที่จะต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันยังไม่มีข้อมูล               
รายการก่อหนี้ผูกพัน 
 (2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 5,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,038,956 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย
แยกรายจังหวัด ดังนี้ 

- OSM+จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 3,740,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 764,615 บาท  
- จังหวัดพะเยา เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ 420,000  บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 84,000 บาท 
- จังหวัดแพร่ เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ 420,000  บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 78,055 บาท 
- จังหวัดน่าน เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณ 420,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 112,286 บาท 

 ดังนั้น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2         
ตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,790,096 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.15 ของงบประมาณทั้งหมดอยู่ในลำดับที่ 4 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัด 
 
 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 5... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 328 ,800,000 บาท      
(สามร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ภายใต้ 4 ผลผลิต/โครงการประกอบด้วย           
10 กิจกรรมหลักและ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 132,821,300 บาท งบลงทุน 190,978,700 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน 
5,000,000 บาท 
 ระเบียบ/หลักเกณฑ์ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หมวด 4 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร

หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
ข้อ 22 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร

หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการ
ด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ที่ ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพในการดำเนินการด้วย 

ข้อ 28 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ                       
ไปตั้งจ่ายผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของ               
หน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์                
ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร                     
ที่สำนักงบประมาณกำหนด 

(2) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ      
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 

ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพ่ือจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุ เป้าหมาย         
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอน
เงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้       
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ 

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน โดยไม่ต้อง
ขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ 

ข้อ 11 การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้          
ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 

/(3) หลักเกณฑ์… 
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 (3) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้มีมติในการประชุม              
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2563 กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และการใช้เงินเหลือจ่าย ดังนี้  
  การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่           
ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหรือโครงการเดิมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพ้ืนที่ดำเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการและให้ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
 1) เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดดำเนินโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด       
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างเคร่งครัด       
หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา         
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
 2) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
โครงการกิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 2.1) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการให้ดำเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ              
แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน    
และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) ทั้งนี้ สามารถดำเนินกิจกรรมบางส่วนของ
โครงการดังกล่าวเท่าที่มี งบประมาณอยู่ ได้ ส่วนกิจกรรมที่ เหลือของโครงการสามารถ              
นำไปดำเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสานหารือกับสำนักงบประมาณก่อนดำเนินการ 

 2.2) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
ของโครงการกิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้     
  2.2.1) การแก้ไขข้อความที่ พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ   
  2.2.2) การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 

2.2.3) การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมพ้ืนที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง   

2.2.4) การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ดำเนินการ ที่ ไม่กระทบต่อ
กลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ   

/2.2.5) การเปลี่ยนแปลง… 
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2.2.5) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง   

2.2.6) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จำนวน คุณลักษณะเฉพาะ 
(specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (capacity) หรือไม่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลง
ประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติ 

2.2.7) กรณี การเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนิ นงาน            
เช่น สถานที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลา    
ที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง  
  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามข้อ 2.2.1 – 2.2.7 ต้องไม่มีผลทำให้
ต้องเพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร 
  2.3) การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถนำไปขยายผลโครงการเพ่ือเพ่ิมเติม
เป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้ 
  ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ 2 ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้   
อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงโครงการ 
 3) สำหรับกรณีการดำเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ื นที่
ดำเนินการซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้นำเสนอขอความเห็นชอบ
จากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค   
 5) การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด                  
นำเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการ
โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ.        
เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจาก ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเน้นให้ดำเนินโครงการที่ ก.บ.ภ.                          
ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน จึงกำหนดกรอบระยะเวลา             
ในการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย        
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
(กรณีตามข้อ 3 และ 4) ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค 
โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ 
ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม 2564   
 
 

/6) การเปลี่ยนแปลง… 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

 6) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  
 จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอความเห็นชอบ     
ในการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการทีไ่ม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ                  
กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 1.1 จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณ         
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1.1.1 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก 
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อยที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นแหล่งผลิต
ข้าวปลอดภัยภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 10,942,725 บาท โดยขอแก้ไขชื่อสถานที่
ก่อสร้าง ประเภทงบลงทุน จาก หมู่ 10 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ. เชียงราย เป็น หมู่ 10 ต.จันจว้าใต้ 
อ.แม่จัน จ. เชียงราย เหตผลความจำเป็น เนื่องจากเป็นการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน           
จากข้อเท็จจริง 

 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม หรือรายการตามแผน     
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขัน
การเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามที่จังหวัดเชียงราย      
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เสนอและรายงานต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค 
ทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 

  1.1.2 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบูรณาการสิ่ งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก       
ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ              
ตอนบน 2 กิจกรรมย่อยที่  1 การบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตร                
เพ่ือลดปัญหาหมอกควัน กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวเป็นไม้ยืนต้น           
เพ่ือลดการเผาอย่างยั่งยืน โดยขอเพิ่มหน่วยดำเนินงาน ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
บูรณาการทำงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เหตผลความจำเป็น เนื่องจากต้องดำเนินการ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าว 
 

/จึงเรียนที่ประชุม... 
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จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม หรือรายการตามแผน     
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 
กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย                  
เสนอและรายงานต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 

 1.2 จังหวัดพะเยา ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณ         
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1.2.1 จั งหวัดพะเยา โดยสำนักงานประมงจั งหวัดพะเยา ได้แจ้ งขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก   
การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้าโมเดล วงเงินงบประมาณ 
2,019,640 บาท ภายใต้วงเงินงบประมาณรวมเดิมและไม่กระทบกับวัตถุประสงค์โครงการ       
เหตผลความจำเป็น เพ่ือให้กิจกรรมภายใต้โครงการสามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามเอกสารแนบรายงานการประชุม 1) 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม หรือรายการตามแผน     
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตร
ระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ 
ถิ่นฟ้าโมเดล ตามที่จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเสนอ และรายงาน  
ต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 

  1.2.2 จังหวัดพะเยา โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัย          
ได้มาตรฐาน วงเงินงบประมาณ 1,298,500 บาท ภายใต้วงเงินงบประมาณรวมเดิมและไม่กระทบกับ
วัตถุประสงค์โครงการ เหตผลความจำเป็น เพ่ือให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับกิจกรรม      
การดำเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายและสถานการณโ์รคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และปรับให้สัมพันธ์
กับงบประมาณของกิจกรรมซึ่งสามารถดำเนินการได้และไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบรายงานการประชุม 2) 
 
 
 
 

/จึงเรียนที่ประชุม… 
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จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม หรือรายการตามแผน     
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตร
ระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน          
เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามที่จังหวัดพะเยา            
โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอ และรายงานต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 
 

 1.3 จังหวัดน่าน ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณ         
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1.3.1 จังหวัดน่าน โดยสำนักงานประมงจังหวัดน่าน ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้าโมเดล งบประมาณ 2,069,640 บาท 
ภายใต้วงเงินงบประมาณรวมเดิมและไม่กระทบกับวัตถุประสงค์โครงการ เหตผลความจำเป็น   
เพ่ือปรับให้สัมพันธ์กับสภาพแหล่งน้ำและงบประมาณของกิจกรรม โดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบรายงานการประชุม 3) 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม หรือรายการตามแผน      
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตร
ระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำ 
ถิ่นฟ้าโมเดล ตามที่จังหวัดน่าน โดยสำนักงานประมงจังหวัดน่านเสนอและรายงาน          
ต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 

  1.3.2 จังหวัดน่าน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย      
กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อยที่ 2 ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า งบประมาณ 1,523,800 บาท กิจกรรมอบรมให้ความรู้
สำหรับอำเภอพ้ืนที่เสี่ยง ค่าจ้างจัดทำสื่อชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งบประมาณ 244,100 บาท  
เปลี่ยนเป็นกิจกรรมศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ระดับจังหวัดค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ไฟป่าและหมอกควัน เพ่ือให้มีความสอดคล้อง             
กับลักษณะกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้วงเงิน
งบประมาณรวมเดิมและไม่กระทบกับวัตถุประสงค์โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายงานการประชุม 4) 
 

 

/จึงเรียนที่ประชุม... 
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จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม หรือรายการตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 
กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ตามที่จังหวัดน่าน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดน่านเสนอ และรายงานต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 

 2. กรณีการยกเลิกการดำเนินงานกิจกรรม 
 2.1 จังหวัดแพร่ โดยแขวงทางหลวงแพร่ ได้แจ้งขอยกเลิกการดำเนินงานโครงการ
บูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 1023 ตอน แพร่ - อำเภอลอง – อำเภอวังชิ้น ช่วง กม.23+000 - กม.73+700 
(เป็นช่วงๆ) ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ งบประมาณ 40 ,000,000 บาท           
ซึ่งแขวงทางหลวงแพร่ในฐานะหน่วยดำเนินการหลักโครงการ/กิจกรรม ได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ดำเนินการ จาก ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - อำเภอลอง - อำเภอวังชิ้น 
ช่วง กม.23+000 - กม.73+700 (เป็นช่วงๆ) ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็น 
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ช่วง กม.๑+๖๖0 - กม.๓+๖00 
ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เนื่องจากได้รับงบประมาณทับซ้อนกับงบประมาณ    
กรมทางหลวง โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด      
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่             
18 พฤศจิกายน 2563 แล้ว แต่ทั้งนี้  เนื่องจากช่วงระหว่าง กม.1+660 - กม.3+600             
ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไข
โดยเร่งด่วนแขวงทางหลวงแพร่ ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่จึงทำเรื่องย้ายจุดดำเนินการก่อสร้าง     
ของงบประมาณ Function ในจุดที่จำเป็นน้อยกว่ามาดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว      
ซ่ึงสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงย้ายจุดดำเนินการก่อสร้างโครงการ ฯ 
และอยู่ ในขั้นตอนทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และขณะนี้แขวงทางหลวงแพร่           
ได้เริ่มกระบวนการหาตัวผู้รับจ้างแล้ว ดังนั้น แขวงทางหลวงแพร่จึงขอยกเลิกการดำเนินงาน
และขอส่งคืนโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว  
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 

 2.2 จั งหวัดเชียงราย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งขอยกเลิก          
การดำเนินงานโครงการ จำนวน 2 รายการ ดังนี้  
 
 

/2.2.1 โครงการ... 
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  2.2.1 โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก 
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อยที่ 4 งานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มล้านนาตะวันออก รายการค่าจัดงานงานมหกรรมแสดงสินค้า
และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มล้านนาตะวันออก งบประมาณ 
2,050,000 บาท เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019    
ในพ้ืนที่เป้าหมายซึ่งจะจัดในพ้ืนที่ภาคกลาง คือจังหวัดนนทบุรี และพ้ืนที่ใกล้เคียง ประกอบกับ
ประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินการจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์          
ของโครงการดังกล่าว 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 

  2.2.2 โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก 
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อยที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยี    
การผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 1.4 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟ
คุณภาพ ขอคืนเงินงบประมาณ รายการงบลงทุน(ครุภัณฑ์ ) ได้แก่  เครื่องวัดความชื้น       
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2 ,500 บาท เนื่ องจากราคาครุภัณฑ์ สู งกว่าวงเงิน             
งบประมาณดังกล่าว ซึ่งเป็นการพิมพ์ข้อมูลงบประมาณผิดพลาดคลาดเคลื่อนในขั้นการจัดทำ 
คำของบประมาณ และเครื่องสีกะลากาแฟ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 45 ,000 บาท 
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว รวมคืนงบประมาณ 47,500 บาท 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 

 2.3 จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้แจ้งขอยกเลิกการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก 
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อยที่ 1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 1.4 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟ
คุณภาพ ขอคืนเงินงบประมาณ รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ) ได้แก่ เครื่องวัดความชื้น               
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2 ,500 บาท และเครื่องสีกะลากาแฟ จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 45,000 บาท เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์      
ในส่วนของเครื่องวัดความชื้น ไม่เพียงพอในการจัดซื้อและส่งผลให้วัสดุอุปกรณ์เพ่ือดำเนินการ
ในกระบวนการแปรรูปกาแฟไม่ครบถ้วน รวมคืนงบประมาณ 47,500 บาท 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ 

/นางสาวปัทมาภรณ์... 



- 20 - 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีงบประมาณจากการยกเลิกการดำเนินการโครงการ 
จำนวนทั้งสิ้น 42,145,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
จึงได้มีการเสนอโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณจากการยกเลิกการดำเนินงานโครงการ
ดังกล่าว ใน 2 กรณี ดังนี้   

 1. การขอใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสำรอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้ 2 โครงการ  
2 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 17,000,000 บาท ได้แก ่
  (1.1) โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาอุตสาหกรรม
แฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ งบประมาณ 7,000,000 บาท  
  (1.2) โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
สาธารณภัยสู่มาตรฐานสากลประจำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 10,000,000 บาท  

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการให้ดำเนินโครงการ
ที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้รับ        
ความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) 
ภายใต้ 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 17,000,000 บาท ได้แก่ 

(1) โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น
ล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ งบประมาณ 7,000,000 บาท ตามที่จังหวัดน่าน        
โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านเสนอ  

(2) โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้                            
สาธารณภัยสู่มาตรฐานสากลประจำกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 10,000,000 บาท 
ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงรายเสนอ  

 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ ทั้งนี้  มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งหน่วยดำเนินการให้จัดทำรายละเอียด
โครงการเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมต่อหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ฯ และรายงาน ต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับ
ดูแลภาคทราบต่อไป  

 2. การขอใช้งบประมาณเพื่อนำไปขยายผลโครงการเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิม
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย                
กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตร
เพ่ือลดปัญหาหมอกควัน งบประมาณ 25,000,000 บาท เนื่องจากปัจจุบันได้เข้าสู่ห้วงฤดู    
การเผาในพ้ืนที่เกษตรของเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการเพาะปลูกในรอบใหม่   
รวมถึงห้วงฤดูการเกิดไฟป่าและฝุ่นควันในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดังนั้น เพ่ือให้
การใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ               
ทันต่อสถานการณ์ และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย สามารถที่จะโอน 
 

/เปลี่ยนแปลง... 
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ประธาน 
 

 
นายเกียรติภัสจ์ สุภาวงศ์ 
ภาคประชาสังคมจังหวัด
เชียงราย 
 

ว่าที่ ร.ต. สมภพ โชติษฐยางกูร 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา 
 

ประธาน 
 

เปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือนำไปขยายผลโครงการเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพ้ืนที่จึงได้มีการ
เสนอขอใช้งบประมาณดังกล่าว เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาเรื่องฝุ่นควัน   
ในพ้ืนที่  
 

นอกเหนือจากการจัดการกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขอเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับ    
แนวทางการจัดการขยะเพ่ือลดการเผาในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสร้างรายได้
จากขยะแห้งในพ้ืนที่ ซึ่งมีการเริ่มดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายหลายพ้ืนที่
ในจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
โดยได้ดำเนินการนำร่องเรื่องขยะอัดก้อนส่งจำหน่ายให้กับบริษัท SCG เพ่ือเป็นเชื้อเพลิงการผลิต
ปูนซิเมนต์ ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีพอสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรมีการสนับสนุนจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง                          
เพ่ือดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
 ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับข้อเสนอในเรื่องแนวทางการจัดการขยะ
เพ่ือลดการเผาในพ้ืนที่  ทั้ งนี้  ขอความอนุ เคราะห์ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวส่งให้ทาง              
ฝ่ายเลขานุการ ฯ เพ่ือประสานและจัดส่งข้อมูลข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการขยะมูลฝอย       
ของจังหวัดเพ่ือหาแนวทางการสนับสนุนและผลักดันการดำเนินการให้เกิดในระดับวงกว้างต่อไป 
 

ขอเสริมในประเด็นการใช้งบประมาณเพ่ือต่อยอดโครงการ ในกิจกรรมการบริหารจัดการ
พ้ืนที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน ซึ่งจะต้องขอทำความตกลงกับ
สำนักงบประมาณ โดยคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายหลังการกำหนด 90 วันงดการเผาของ           
แต่ละจังหวัดและอาจจะเลยช่วงฤดูการเกิดฝุ่นควันและไฟป่า จึงเสนอให้เพ่ิมเนื้อความ          
เป็นกิจกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน
และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ เกิดความยั่งยืนในการดำเนินการและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ณ ขณะนั้น  
  

 สำหรับประเด็นเพ่ิมเติมชื่อกิจกรรม เสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ พิจารณา     
ตามหลักเกณฑ์ต่อไป 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา การขอใช้งบประมาณเพื่อนำไปขยายผลโครงการ
เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น  โครงการบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกัน
หมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อยที่ 1 การบริหารจัดการ
พ้ืนที่ การเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน  งบประมาณ 
25,000,000 บาท ตามที่จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เสนอ        
และรายงานต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ พร้อมทั้งทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป 

 

มติที่ประชุม                          เห็นชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการรายงานต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแล
ภาคทราบ และดำเนินการทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป 

/5.2 การโอนทรัพย์สิน... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

 

5.2 การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 5.2.1 การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด กรณีครุภัณฑ์ 

  1.1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติและมอบอำนาจโครงการประจำปี
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) โครงการเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพข้าวปลอดภัย กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการรวมกลุ่มของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 13,699,800 บาท     
โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยดำเนินการ 

  1.2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติและมอบอำนาจโครงการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก 
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย งบประมาณ 13,945,500 บาท โดยมีสำนักงานเกษตร
จังหวัดพะเยาเป็นหน่วยดำเนินการ 

  ระเบียบ/ข้อสั่งการ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง  
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้ขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือแจ้งความประสงค์ที่จะรับโอนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่จัดหา
จากการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัด จำนวน 50 รายการ 
งบประมาณ 6,224,388 บาท ซึ่งหน่วยงานรับโอนมีเอกสารยืนยันในการรับโอนและดูแล
ทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบรายงานการประชุม 5) 

  เพ่ือให้การบริหารสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด มีหน่วยงานรับผิดชอบใช้และ
ดูแลทรัพย์สินดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบในการโอนทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 
50 รายการ งบประมาณ 6,224,388 บาท ให้หน่วยงานของรัฐและให้กลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

มติที่ประชุม                   เห็นชอบ 
 

 5.2.1 การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  (1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติและมอบอำนาจโครงการก่อสร้าง

โรงงานแปรรูปยางพาราเพ่ือการส่งออก (ขอใช้เงินเหลือจ่าย) โดยมีสำนักงานสหกรณ์น่านเป็น
หน่วยดำเนินการภายใต้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 

 
/(2) กลุ่มจังหวัด... 
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  (2)  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติและมอบอำนาจโครงการประจำปี
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) โครงการเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพข้าวปลอดภัย กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการรวมกลุ่มของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 13,699,800 บาท      
โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยดำเนินการ  

  ระเบียบ/ข้อสั่งการ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง  
          ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0304/5584 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555  

ได้ระบุว่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจัดหามาโดยเงินงบประมาณและใช้เพ่ือประโยชน์ราชการ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนี้ จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยกลุ่มจังหวัดมีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียง
ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดหามาเท่านั้น การที่กลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างไปให้ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น จึงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและการโอนจะกระทำได้ในลักษณะ
เปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ ดังนี้  

  1) กรณี กลุ่ มจั งหวัดจะโอนที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ เป็นที่ ราชพัสดุ ให้ แก่               
หน่วยงานอ่ืนถือว่ากลุ่มจังหวัดเลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่งจะต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์     
โดยการส่งคืนให้แสดงเหตุผลว่าประสงค์จะส่งคืนเพ่ือให้หน่วยงานเป็นผู้ใช้ประโยชน์  

  2) ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่จะรับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องถือปฏิบัติตามข้อ 14 ของกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยยื่นความประสงค์ขอใช้ที่ราชพัสดุนั้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น เมื่อได้รับความยินยอมจาก   
ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ทำความตกลงกับกรมธนารักษ์ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว            
จึงจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ 

  จังหวัดน่าน โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการที่ได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โครงการก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพ่ือการส่งออก (ขอใช้เงินเหลือจ่าย) 
ได้ดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเพ่ือแจ้งความประสงค์ที่จะรับโอน
ทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน 1 
รายการ งบประมาณ 1,690,000 บาท 

  จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ที่ได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) โครงการเพ่ิมผลิตภาพ
และคุณภาพข้าวปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มของเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนได้ดำเนินการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแจ้งความประสงค์ที่จะรับโอน
ทรัพย์ สิ นประเภทที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างที่ เกิ ดจากงบประมาณของกลุ่ มจั งหวั ดฯ               
จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 5,221,200 บาท 

/ดังนั้น เพ่ือให้การ… 
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