
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2564  
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) 
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
******************************************************** 

ผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ)  
1. นายประจญ ปรัชญ์สกุล   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   ประธานธรรมการ 
      หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
2. นายโชคดี อมรวัฒน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   รองประธานกรรมการ 

  3. นายวิเชียร อนุสาสนนันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่   รองประธานกรรมการ 
 4.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   รองประธานกรรมการ  
 5.นางณัฐพร มหาไพบูลย์   (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
  6.นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
  7.นางณฐมน ขาวพราย   (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา  กรรมการ 
 8.นางสาวเยาวเรศ แซ่โคว้  พาณิชย์จังหวัดพะเยา    กรรมการ 
 9.นางจิตรา สิทธนานุวัฒน ์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่    กรรมการ 
10.นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่   กรรมการ 
11.นางอังคณา พลาอาด   (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน  กรรมการ 
12.นายคมสันต์ วิสิทธิสาตร์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
   และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
13.นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
14.นายสวัสดิ์ หอมนาน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรรมการ 
15.ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรรมการ 
16.นายบรรเจิด ฝาระมี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการ 
17.นายธเนศ โกมลธง  (แทน) นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย กรรมการ 
18.นางอุฐนีย์ พุทธษร (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา            กรรมการ 
19.นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแพร่   กรรมการ 
20.นายสุรพล เธียรสูท นายกเทศมนตรีเมืองน่าน   กรรมการ 
21.นายรัฐวุฒชิัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น   กรรมการ 
22.ดร.ภานวุุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  กรรมการ 
23.นายหัสนัย แก้วกุล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กรรมการ 
24.นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด  กรรมการ 
   ภาคเหนือตอนบน 2  
25.นายเกียรติภัสจ์ สุภาวงศ ์ ภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย   กรรมการ 
26.นายบุญมี  คำลือ  ภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา   กรรมการ 
27.นายสมปอง ดวงจิต ภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่   กรรมการ 
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 28.นางฑิฆัมพร กองสอน ภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน   กรรมการ 
 29.นายแชน อะทะไชย ภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน    กรรมการ 
 30.ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   เลขานุการ 
 31.นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 32.ว่าที่ร้อยตรสีมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 33.นายชัยพล ภูต้องลม    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 34.นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 35.นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 36.นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ) เนื่องจากติดภารกิจ  
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (จังหวัดเชียงราย)  
2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (จังหวัดแพร่)  
3. ดร.อนุรัตน์ อินทร ภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย 

 4. นางสาวธัญญา กรอบสูงเนิน ภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
1. นายดารพงษ์ การุณวงศ์   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 
2. นางปทิตตา แดงสกุล   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย  
3. นายพืชผล น้อยนาฝาย   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
4. นายรณกร ช่วยรอด    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  
5. นางสาวแคทราย จันทรากา   สำนักงานจังหวัดเชียงราย  
6. นางสาวธิดารัตน์ วงษารัตน์   สำนักงานจังหวัดเชียงราย 
7. นางวรรณา ผสุดี    สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 
8. นายสวัสดิ์ กะรัตน์    สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 
9. นางสาวชิชานา จันทร์ปา   สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา   
10. นายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา  
11. นายอดิศร เรือลม    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 
12. นายวุฒิพงษ์ ยอดคำ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
13. นายดนัย อายะชู    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดพะเยา  
14. นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ   สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา 
15. ผศ.ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันต์  มหาวิทยาลัยพะเยา  
16. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์   สำนักงานจังหวัดพะเยา 
17. นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง   สำนักงานจังหวัดพะเยา 
18. นายวิเชียร กาติ๊บ     สำนักงานจังหวัดพะเยา 
19. นายพาสิษฐ์ ทาลมดี    สำนักงานจังหวัดพะเยา  
20. นายประพันธ์ ปิงฟอง   แขวงทางหลวงแพร่  
21. นายสีหราช บัวเที่ยง    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ 
22. นายประมวล อิ่มใจกล้า   สำนักงานประมงจังหวัดแพร่  
23. นางพนัชกร จันทร์ทวี   สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่  
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24. นายนิคม ดอกสลิด    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ 
25. นางอัญชลี ปะดุกา    สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่  
26. นายอรรถพล อ่างคำ   สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่  
27. นางสาวรำพู จันต๊ะปะตุ   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่  
28. นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์   สำนักงานจังหวัดแพร่  
29. นางอรอุมา เซ็นน้อย   สำนักงานจังหวัดแพร่  
30. นางสาวกัลยา โกยทรัพย์   สำนักงานจังหวัดแพร่  
31. นายสุทธิชัย ร่มเย็น     แขวงทางหลวงน่านที่ 2  
32. นายวรากร ดีน้อย    สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน  
33. นางนฤมล สวัสดิผล    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
34. นางสาวอัมพร เปรมปรี   สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  
35. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์   สำนักงานประมงจังหวัดน่าน  
36. นายจิรศักดิ์ เพชรสุทธิ์    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  
37. นางสาวสุขมีนา ไชยชนะ สำนักงานจังหวัดน่าน  
38. นางสาวชนิดาภา ยะกัลป์ สำนักงานจังหวัดน่าน 
39. นางสาวศรัญญา มารุตสุพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 44. นายธีราวุฒ ิกาเผือก เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 45. นายณัฐพล จุลสราญพงศ ์ เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
 46. นายกฤต ไปรเวท เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

  47. นางสาวสุวิมล สุกุมลจนัทร์  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
48. นายอภิสิทธิ์ รัชชากร  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
49. นางสาวพัชรินทร์ อินต้ะคำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

เริ่มการประชุม 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  สำหรับการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก.         
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2564 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ มจังหวัด         
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 

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

 

 

 

ประธานฯ 

/(3) การเตรียมชี้แจง... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

(3) การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ขั้นกรรมาธิการ  

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

(5) การโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2          

 

มติที่ประชุม                   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 1 เมษายน 2564 

   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)       
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่  1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3           
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จำนวนทั้งสิ้น 14 หน้า และเอกสารแนบรายงานการประชุม จำนวน 8 แผ่น โดยได้แจ้งเวียน
รายงานการประชุม ฯ ให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการ ฯ และหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการตามมติที่ประชุม ฯ ตามหนังสือกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ว 300 ลงวันที่7 เมษายน 2564         
และหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/637 ลงวันที่        
7 เมษายน 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  
 (1) การโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ    
วีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 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 การโอนเปลี่ยนแปลง… 
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 1.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากการยกเลิกการดำเนินการและงบประมาณเหลือจ่าย                  
จากการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไปโดยผลของ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม 
ดังนี้  
  1.1.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน ปีงบประมาณ 2560 (เพ่ิมเติม) กิจกรรมหลัก การพัฒนา  
การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปรับปรุงพื้นท่ีริมฝั่งโขงเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย) งบประมาณ 11,073,000 บาท ตามที่จังหวัดเชียงราย        
โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายเสนอ          
  1.1.2 โครงการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
และภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมต่อยอด 6 เวียง กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์
นครน่าน งบประมาณ 1,309,993 บาท ตามที่จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดน่านเสนอ   

 มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา : เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอขอ
ความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค 
 

 ผลการดำเนินงาน: เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงข้างต้น เป็นการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการเพ่ือนำไปใช้ชดเชยงบประมาณที่ พับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ งเป็ นโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิ มเติ ม  จึ งถื อว่ าเป็ น 
การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการไปใช้จ่ายในรายการใหม่และไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้ งนี้  ให้ขอความเห็นชอบ   
จากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้เสนอการโอน
เปลี่ยนแปลงดังกล่ าวให้ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคพิจารณาแล้วตามหนังสือ   
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ 638 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 
ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการ ฯ อ.ก.บ.ภ. 
ที่ กำกั บดู แลภาคเหนื อ ได้ แจ้ งผลการพิ จารณาขอเปลี่ ยนแปลงโครงการดั งกล่ าว  
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาคเหนือ ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ ฯ  
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เพ่ือใช้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ปี 2560 ซึ่งไม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก ก.บ.ภ. ดังนั้น เพ่ือให้การ
การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ได้ดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง             
ไปยังกระทรวงมหาดไทย เพ่ือชดเชยในส่วนของงบประมาณที่ถูกพับไปใน 2 โครงการข้างต้นแล้ว 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย 

/มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2                
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากการยกเลิกการดำเนินการและงบประมาณเหลือจ่าย 
จากการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไปโดยผลของกฎหมาย     
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม ข้างต้น 

 

 1.2 การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมหรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้ 2 โครงการ 
2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1.2.1 โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลัก ล้านนาตะวันออก                    
ต้นแบบเมืองรักษ์นกยูงไทยสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทาง    
One Belt and One Road กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาอุทยานเรียนรู้นกยูงไทยเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับสากล งบประมาณ 1 ,300,000 บาท ตามที่จังหวัดพะเยา     
โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอ 
 1.2.2 โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย 
ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
งบประมาณ 3,185,000 บาท ตามที่ จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ                
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาเสนอ      

 

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

 ผลการดำเนินงาน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รายงานผลการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการที่ ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมหรือรายการตามแผน            
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบแล้ว          
ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ 638 ลงวันที่      
7 เมษายน 2564 ทั้ งนี้  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)                  
ในฐานะเลขานุการ ฯ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคเหนือ ได้แจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลง
โครงการดังกล่าว ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาคเหนือ ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่ไม่กระทบ      
ต่อแผนปฏิบัติราชการ ฯ  ดังกล่าวแล้ว  
 

 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2      
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรม
หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้ 2 โครงการ 
2 กิจกรรมหลัก ข้างต้น    
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 4... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ       
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 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 28 มิถุนายน 2564) แบ่งเป็น 
 (1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 323,800,000 บาท  
เบิกจ่ายแล้วจำนวน 68,567,865.80 บาท คงค้างเบิกจ่าย จำนวน 199,844,337.08 บาท 
โดยมีผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ดังนี้ 

- จังหวัดเชียงราย มีงบประมาณโครงการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ จำนวน 70,513,680 บาท                               
แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 36,075,930 บาท งบลงทุน จำนวน 34,437,750 บาท 
เบิกจ่ายแล้วจำนวน 19,131,722.50 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 29,989,321.88 บาท 
แบ่งเป็นรายการงบดำเนินงาน 8,304,050 บาท และรายการงบลงทุน 21,685,271.88 บาท 

- จังหวัดพะเยา มีงบประมาณโครงการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ จำนวน 75,796,415 บาท        
แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 55,376,465 บาท งบลงทุน จำนวน 20,419,950 บาท 
เบิกจ่ายแล้วจำนวน 19,549,086.90 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 22,669,409 บาท 
แบ่งเป็นรายการงบดำเนินงาน 7,294,819 บาท และรายการงบลงทุน 15,374,590 บาท 

- จังหวัดแพร่ มีงบประมาณโครงการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ จำนวน 122,073,240 บาท                   
แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 11,954,490 บาท งบลงทุน จำนวน 110,118,750 บาท 
(ยกเลิกการดำเนินการ 40,000,000 บาท งบประมาณอยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ) 
เบิกจ่ายแล้วจำนวน 13 ,260,053 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว (รายการงบลงทุน) จำนวน 
58,673,915 บาท  

- จังหวัดน่าน มีงบประมาณโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 55,416,665 บาท                     
แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 29,414,415 บาท งบลงทุน จำนวน 26 ,002,250 บาท 
เบิกจ่ายแล้วจำนวน 13,891,733.40 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 23,343,609 บาท 
แบ่งเป็นรายการงบดำเนินงาน 1,244,000 บาท และรายการงบลงทุน 22,099,609 บาท 
 (2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 5,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,614,308 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย
แยกรายจังหวัด ดังนี้ 
 
 

/- OSM+จังหวัดเชียงราย… 
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- OSM+จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 3,740,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,883,509 บาท  
- จังหวัดพะเยา งบประมาณ 420,000  บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 286,680 บาท 
- จังหวัดแพร่ งบประมาณ 420,000  บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 235,885 บาท 
- จังหวัดน่าน งบประมาณ 420,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 329,196 บาท 
ดังนั้น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2                 

ตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 68,567,865.80 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 20.85 ของงบประมาณทั้งหมด อยู่ในลำดับที่ 5 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัด  

 
 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ 
 

 4.2 การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ขั้นกรรมาธิการ 
 ด้วยสำนักงบประมาณได้แจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่  27 ถึงวันศุกร์ที่                    
28 พฤษภาคม 2564 และคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา             
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่                 
31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป  
 (1) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร ได้กำหนดการประชุมชี้แจงงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 (1.1) กำหนดประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของจังหวัด    
และกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2564  
 (1 .2) คณะอนุ กรรมาธิการจั งหวั ด/กลุ่ มจั งหวัด อบจ. กทม. และพั ทยา                     
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565ยังไม่กำหนดวันประชุม  
 (2) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา ได้กำหนดประชุมพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

(2.1) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา กำหนดประชุมชี้แจง ฯ ในส่วนของจังหวัด                
และกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2564 

 
 
 

/(2.2) คณะอนุกรรมาธิการ... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
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(2.2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา  
กำหนดประชุมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่ต้องจัดส่งเอกสาร
และเข้าร่วมประชุมชี้แจง เนื่องจาก คณะกรรมาธิการ ฯ กำหนดให้ สำนักงานสภาพัฒนา        
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และสำนักพัฒนา           
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย เข้าชี้ แจงในรูปแบบภาพรวม         
การจัดทำงบประมาณในมิติเชิงพื้นที่ (Area) แทน  

ทั้งนี้  หากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทราบวัน และเวลาในการเข้าร่วม                
ประชุมชี้แจง ฯ และแนวทางการประชุมที่ชัดเจน ของคณะกรรมาธิการ ฯ และคณะอนุกรรมาธิการ ฯ 
แต่ละคณะแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2จะแจ้งให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดทราบต่อไป 
 

 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 328 ,800,000 บาท      
ภายใต้ 4 ผลผลิต/โครงการประกอบด้วย 10 กิจกรรมหลักและ 1 รายการค่าใช้จ่าย               
ในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 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) หลักเกณฑ.์.. 
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 (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) 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

/โครงการดังกล่าว... 
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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) 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   
 4) 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

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

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.  
 5) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  

 (4) หนั งสือสำนั กงบประมาณ  ด่ วนที่ สุ ด ที่  นร 0702/ว 137 ลงวันที่               
26 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการ      
พิ มพ์ เอกสารของรายการงบประมาณที่ ได้ รับอนุ มัติ  หรือได้ รับความเห็นชอบ               
จากสำนักงบประมาณ  

 เนื่องจากในการอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือให้ความตกลงใด ๆ อาจมีคำผิดอันเกิด
จากการพิมพ์ เช่น สะกดผิด คำซ้ำ เกิน ตกหล่น หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นความ
คลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดทำเอกสารของหน่วยรับงบประมาณและในขั้นตอนของ 
สำนักงบประมาณ กรณีดังกล่าว เมื่อหน่วยรับงบประมาณจะดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายต่อไป เช่น การนำข้อความไปกำหนดในเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
การทำสัญญาหรือข้อตกลง เนื่องจากเป็นการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์ มิใช่การ
เปลี่ยนแปลงรายการหรือรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ได้รับความเห็นชอบ  
หรือได้รับความตกลงจากสำนักงบประมาณไว้แล้ว หน่วยรับงบประมาณสามารถแก้ไขคำผิด 
ในลักษณะดังกล่าวให้ถูกต้องได้โดยไม่ต้องขอแก้ไขคำผิดจากสำนักงบประมาณอีก อย่างไรก็ดี 
หน่วยรับงบประมาณต้องจัดทำบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยว่ามีการแก้ไขถ้อยคำผิดดังกล่าว  

 จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ส่งโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอความ
เห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  5.1.1 กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ                  
กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  5.1.1.1 จังหวัดพะเยา ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  (1) จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้แจ้งขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก 
ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 กิจกรรมย่อย จัดทำพ้ืนที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาวะคุณภาพ
อากาศเกินมาตรฐาน (Safety Zone) วงเงินงบประมาณ 4,446,000 บาท โดยเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบดำเนินงาน เพ่ือให้สัมพันธ์กับลักษณะของกิจกรรม ภายใต้วงเงิน
งบประมาณรวมเดิมและไม่กระทบกับวัตถุประสงค์โครงการ เหตุผลความจำเป็น เนื่องจาก

/สถานการณ.์.. 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถดำเนินการ
จัดการฝึกอบรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินจำนวน 50 คนได้ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดพะเยา จึงขอปรับการอบรมประชาชนในพ้ืนที่เป็น 2 รุ่นๆละ 35 คน โดยไม่กระทบ
กับวัตถุประสงค์และงบประมาณเดิม (เอกสารแนบรายงานการประชุม 1) 
 

 จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 
 

  (2) จังหวัดพะเยา โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก                 
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้า
คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี
ในการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย วงเงินงบประมาณ 1,942,000 บาท โดยเป็นการ
ปรับงบประมาณและหมวดงบประมาณให้สอดคล้อง กับการดำเนินการ ดังนี้ (1) เปลี่ยนแปลง    
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ให้สัมพันธ์กับงบประมาณของกิจกรรม     
และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2) เปลี่ยนแปลง
หมวดงบประมาณ จากเดิม เป็นงบดำเนินงาน (ค่าวัสดุการเกษตร) รายการวัสดุ อุปกรณ์
สำหรับประกอบโรงเรือนพร้อมระบบอัจฉริยะต้นแบบและใช้งานได้จริง จำนวน 2 ชุด             
เป็น งบลงทุน รายการครุภัณฑ์โรงเรือนพร้อมระบบอัจฉริยะ กว้าง 5 เมตร x ยาว 18 เมตร       
สูง 3.7 เมตร จำนวน 2 ชุด ภายใต้วงเงินงบประมาณรวมเดิมและไม่กระทบกับ
วัตถุประสงค์โครงการ เหตุผลความจำเป็น เพ่ือให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ             
การดำเนินงาน และสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสามารถดำเนินการได้   
และไม่กระทบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ (เอกสารแนบรายงานการประชุม 2) 
 

 จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                     เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 
 

  (3) จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้แจ้งขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก 
ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการพ้ืนที่การเกษตรและวัสดุการเกษตรเพ่ือลด
ปัญหาหมอกควัน กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวเป็น    
ไม้ยืนต้นเพ่ือลดการเผาอย่างยั่งยืน วงเงินงบประมาณ 4,482,500 บาท โดยเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบดำเนินงาน เพ่ือให้สัมพันธ์ กับลักษณะของกิจกรรม ภายใต้ว งเงิน
งบประมาณรวมเดิมและไม่กระทบกับวัตถุประสงค์โครงการ เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกับกิจกรรมการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย และสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยกเลิกการดำเนินการรายการศึกษาดูงานและปรับใช้
งบประมาณเพ่ือดำเนินการในการจัดฝึกอบรม (เอกสารแนบรายงานการประชุม 3) 
 

/จึงเรียนที่ประชุม… 
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 จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 
 

   5.1.1.2 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งขอแก้ไข 
ชื่อรายการภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก ยกระดับบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
วงเงินงบประมาณ 9,264,000 บาท (กรณีต่อยอดโครงการเดิม) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง      
ชื่อรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ เครื่องอัดฟางข้าว) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เนื่องจาก 
สำนักงบประมาณ ได้อนุมัติรายการครุภัณฑ์ เครื่องอัดฟางข้าว ซึ่งคลาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเสนอ โดยขอเปลี่ยนชื่อรายการครุภัณฑ์
ดังกล่าว เป็น เครื่องอัดฟาง ภายใต้วงเงินงบประมาณรวมเดิมและไม่กระทบกับวัตถุประสงค์
โครงการ ซึ่งตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 137 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 
กำหนดให้เป็นอำนาจคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณา
แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน โดยเหตุผลความจำเป็นคือ เพ่ือให้การดำเนินงานในการนำข้อความ  
ไปกำหนดในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม (เอกสารแนบรายงานการประชุม 4) 

 

 จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 
 

 5.1.2 กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณจากการยกเลิกการดำเนินการ
และงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการ ฯ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูล ณ วันที่        
1 กรกฎาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีวงเงินงบประมาณดังกล่าว         
จำนวนทั้งสิ้น 36,072,917.12 บาท เพ่ือใช้ดำเนินการกิจกรรม/โครงการใน 3 กรณี ดังนี ้ 
  5.1.2.1 กรณีการขอใช้งบประมาณเพ่ือนำไปขยายผลโครงการเพ่ือเพ่ิมเติม
เป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ภายใต้ 3 ผลผลิต/โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้ 
  (1) โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก 
ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ซึ่งเป็นการจัดซื้อเครื่องอัดฟาง งบประมาณ 4,709,000 บาท โดยมีสำนักงานเกษตร         
จังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยดำเนินการหลัก (เอกสารแนบรายงานการประชุม 5) 
 

 จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ กรณีการขอใช้งบประมาณเพ่ือนำไปขยายผลโครงการเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมาย
โครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก 
ยกระดับบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
งบประมาณ 4,709,000 บาท ตามที่ จั งหวัดเชียงรายโดยสำนั กงานเกษตรจั งหวัดเชียงราย                      
(หน่วยดำเนินการหลัก) เสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค           
ทราบต่อไป 

 

/(2) โครงการ... 
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  (2) โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้าโมเดล งบประมาณ 495,090 บาท     
โดยมีสำนักงานประมงจังหวัดแพร่เป็นหน่วยดำเนินการ (เอกสารแนบรายงานการประชุม 6) 
 

 จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ กรณีการขอใช้งบประมาณเพ่ือนำไปขยายผลโครงการเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมาย
โครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค         
กิจกรรมหลัก การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผลิตสัตว์น้ำ ถิ่นฟ้าโมเดล งบประมาณ                  
495,090 บาท ตามที่จังหวัดแพร่โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่เสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ 
รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบต่อไป 

 

  (3) โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงข่าย
ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน จำนวน 2 กิจกรรมย่อย 
ดังนี้ 
  (3.1) กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200                             
ตอนขุ นห้ วยไคร้  - ผาตั้ ง ระหว่ าง กม.74+850 - กม. 76+075 (เป็ นช่ วง ๆ)                           
และกม. 82+550 - กม.83+250 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 5,810,000 บาท โดยมีแขวงทางหลวงเชียงรายที่  2 เป็นหน่วยดำเนินการ                 
(เอกสารแนบรายงานการประชุม 7) 
  (3.2) กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 1148               
ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.35+625 – 41+000 ตำบลนาไร่หลวง      
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ 21,000,000 บาท โดยมีแขวงทางหลวงน่านที่ 2 
เป็นหน่วยดำเนินการ (เอกสารแนบรายงานการประชุม 8)  
 

 จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ กรณีการขอใช้งบประมาณเพ่ือนำไปขยายผลโครงการเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมาย
โครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนา
โครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน จำนวน 2 กิจกรรมย่อย 
ได้แก่ (1) กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอนขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง 
ระหว่าง กม.74+850 - กม. 76+075 (เป็นช่วง ๆ ) และกม. 82+550 - กม.83+250 (เป็นช่วง ๆ )   
ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 5,810,000 บาท ตามที่จังหวัดเชียงราย         
โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 เสนอ (2) กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 1148               
ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.35+625 – 41+000 ตำบลนาไร่หลวง      
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งมีแขวงทางหลวงน่านที่ 2 เป็นหน่วยดำเนินการ ทั้งนี้ ที่ประชุม
เห็นชอบให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวโดยปรับลดวงเงินลงเหลือ 20,000,000 บาท            
ทั้งนี้ มอบหมายให้จังหวัดน่านโดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด
รายการงบประมาณให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณตามท่ีประชุมได้เห็นชอบ และมอบหมาย
ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบและดำเนินการตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

/5.1.2.2 กรณกีารขอใช้... 
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 5.1.2.2 กรณีการขอใช้งบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการเพ่ิมขีด                
ในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 3 ,000,000 บาท              
ตามท่ีจังหวัดพะเยาโดยมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอ(เอกสารแนบรายงานการประชุม 9) 
 

  จงึเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ กรณีการขอใช้งบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 2 โครงการเพ่ิ มขี ด                         
ในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 2 งบประมาณ 3,000,000 บาท ตามที่ จั งหวั ดพะเยา                                   
โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค    
ทราบต่อไป 
 5.1.2.3 กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือใช้งบประมาณในการดำเนิน
โครงการสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (โครงการใหม่
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2) โครงการพัฒนาประติมากรรมก่อสร้างสัตว์ดึกดำบร รพ์ - ช้าง 4 งา             
เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีกลุ่มล้านนาตะวันออก กิจกรรมหลัก ดำเนินการ
ก่อสร้างรูปปั้นช้าง 4 งา จังหวัดพะเยา สถานที่ตั้ง ลานอุทยานช้าง 4 งา จังหวัดพะเยา 
และวนอุทยานไดโนเสาร์ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (งบลงทุน) งบประมา ณ 
2,050,0000 บาท โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา/สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยดำเนินการ (เอกสารแนบรายงานการประชุม 10) 

 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งนี้  กรณีการเปลี่ยนแปลงข้างต้นถือว่า               
เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการไปใช้จ่ายในรายการใหม่และไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต้องขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือใช้งบประมาณในการดำเนิน
โครงการสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (โครงการใหม่   
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ) โครงการพัฒนาประติมากรรมก่อสร้างสัตว์ดึกดำบร รพ์  - ช้ าง 4  งา             
เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีกลุ่มล้านนาตะวันออก กิจกรรมหลัก ดำเนินการ
ก่อสร้างรูปปั้นช้าง 4 งา จังหวัดพะเยา สถานที่ตั้ง ลานอุทยานช้าง 4 งา จังหวัดพะเยา และ
วนอุทยานไดโนเสาร์ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (งบลงทุน) งบประมาณ 2,050,0000 บาท 
โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พะเยาเป็นหน่วยดำเนินการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคพิจารณาต่อไป 

/5.2 การโอนทรัพย์สิน… 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

  5.2 การโอนทรัพย์สินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
   5.2.1 ประเภทครุภัณฑ์ 
    คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    

ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้
งบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้กับ
หน่วยงานของรัฐ โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. และ 
ก.บ.ก. ก่อนทุกครั้งโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 สำหรับปีงบประมาณปีถัดไป 
ให้ขอยกเว้นผ่อนผันเป็นกรณีๆ ไป  

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได้แสดงความประสงค์ที่จะโอนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่
จัดหาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัด จำนวน 179 รายการ 
งบประมาณ 21,864,246.42 บาท ซึ่งหน่วยงานรับโอนมีเอกสารยืนยันในการรับโอนและ
ดูแลทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบรายงานการประชุม 11) 
   ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารสินทรัพย์ที่ ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ         
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด มีหน่วยงาน
รับผิดชอบใช้และดูแลทรัพย์ สินดั งกล่ าว  จึ งขอความเห็ นชอบในการโอนทรัพย์สิ น                   
ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 179 รายการ งบประมาณ 21,864,246.42 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ 
และให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

มติที่ประชุม             เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่ได้แสดงความประสงค์                   
ที่จะรับโอนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ ์จำนวน 179 รายการ งบประมาณ 21,864,246.42 บาท 

 

 5.2.2 ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจัดหามาโดยเงินงบประมาณและใช้เพ่ือประโยชน์

ราชการ ที่ดินและสิ ่งก่อสร้างนี ้จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ ่มจังหวัดมีสถานะทาง
กฎหมายเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จัดหามาเท่านั้น การที่กลุ่มจังหวัด
จะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปให้ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและการโอน       
จะกระทำได้ในลักษณะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ ดังนี้  

1) กรณีกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุให้แก่
หน่วยงานอ่ืนถือว่ากลุ่มจังหวัดเลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่งจะต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์  
โดยการส่งคืนให้แสดงเหตุผลว่าประสงค์จะส่งคืนเพื่อให้หน่วยงานเป็นผู้ใช้ประโยชน์  

2) ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่จะรับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องถือปฏิบัติตามข้อ 14 ของกฎกระทรวง       
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ        
ที่ ราชพัสดุ  พ.ศ.2545 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม โดยยื่นความประสงค์ขอใช้ที่ ราชพัสดุนั้น           
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น          
เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ทำความตกลงกับกรมธนารักษ์                      
เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้วจึงจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้  

/หน่วยงานรับผิดชอบ... 
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