
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565  

ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) 
วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

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

ผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ)  
1.นายบัญชา เชาวรินทร ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย   ประธานธรรมการ 
      (แทน) หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
2.นายวิเชียร อนุสาสนนันท ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่   รองประธานกรรมการ   
3.ว่าที่ ร.ต.สมภพ โชติษฐยางกูร   (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา                         รองประธานกรรมการ 
4. นายสัญญา กามินทร์    (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   รองประธานกรรมการ  

 5.นางสาวณัฏฐภรณ์ ใจยอด   (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
  6.นายจีราวัฒน์ มะโนวรรณ (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
  7.นางสาวอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา   กรรมการ 
 8.นางศุภมิตร เต็งเผ่  พาณิชย์จังหวัดพะเยา    กรรมการ 
  9.นายสีหราช บัวเที่ยง   (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่  กรรมการ 
10.นายเจษฎา พันสถา (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
   และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
11.นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย   เกษตรจังหวัดน่าน    กรรมการ 
12.นายคมสันต์ วิสิทธิสาตร ์   (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
   และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
13.นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
14.นายสวัสดิ์ หอมนาน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรรมการ 
15.นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรรมการ 
16.นางสาวทิพวรรณ วงค์ด ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน           กรรมการ 
17.นางพัชรี แซมสนธ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  กรรมการ 
18.นายไพรณรงค์ บัวเทศ (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา กรรมการ 
19.นายปกฤษณ ์คำเหลือง (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองน่าน   กรรมการ 
20.นายบาล บุญก้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา    กรรมการ 
21. นายณัฐพล ทองไหล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จังหวัดแพร่  กรรมการ 
22.นายอุดม เนตรวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ จังหวัดน่าน  กรรมการ 
23.นายคงศักดิ์ ธรานิศร (แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กรรมการ 
24.นายวิรุณ คำภิโล ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
25.นายบุญมี คำลือ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
26.นายสถิตย์ ปลาลาศ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่  กรรมการ 

/27.นายสนิท… 



- 2 - 
 

 27.นายสนิท มณเฑียร ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน  กรรมการ 
 28.นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 29.นางวิไลวรรณ บุดาสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 30.นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ (แทน) หวัหน้าสำนักงานจังหวดัพะเยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 31. นางสาวณปภา พรหมขัติแก้ว (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ) เนื่องจากติดภารกิจ  
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
2. นางสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย   
3. นางมุกดา อินต้ะสาร ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา  
4. นางเอมอร พรหมดี ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่  
5. นายสนิท มณเฑียร ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน 
6. นายกเทศมนตรีเมืองแพร่   
7. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จังหวัดเชียงราย  

  

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
1. นายธนวรรธน์ ชลวุฒิวิกันต ์    สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 
2. ว่าที่ร้อยตรีดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์   สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย  
3. นายชาญณรงค์ สุวรรณคำ   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) 
4. นายสมเกียรติ ปูกา     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 
5. นางสาวมัณฑนา สินนะ    สำนักงานจังหวัดเชียงราย 
6. นางสาวแคทราย จันทรากา   สำนักงานจังหวัดเชียงราย   
7. นายสวัสดิ์ กะรัตน์    สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 
8. นายอภิวิชญ์ ไชยคำ    สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 
9. นายเสถียร ธรรมยืน     สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 

10. ว่าที่ ร.ต.ไพรฑูรย์ ศรีราจันทร์    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา   
11. นางสาวอัญชลี พันธุ์ปัญญา   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  
12. นายธีระวัชร เกี๋ยงคำ     สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา 
13. นางสาวปิยดา อินเทพ   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  
14. นายตรัยตรึงศ์ สารเชื้อ   แขวงทางหลวงพะเยา   
15. นางสาวจีรพร ปัญญา   สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา 
16. นายดนัย อายะชู    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา    
17. นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง   สำนักงานจังหวัดพะเยา  
18. นางสาวประกายแก้ว ใจเดียว    สำนักงานจังหวัดพะเยา 
19. นางสุภาวดี วังจิตต์    สำนักงานจังหวัดพะเยา 
20. นายวิเชียร กาติ๊บ    สำนักงานจังหวัดพะเยา  
21. นายพาสิษฐ์ ทาลมดี    สำนักงานจังหวัดพะเยา  
22. นายอรรถพล อ่างคำ     สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่  
23. นายบรรเจิด ดีตอ่ำ    แขวงทางหลวงแพร่  
 

/24. นางพนัชกร... 
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24. นางพนัชกร จันทร์ทวี   สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่  
25. นางสาวรำพู จันต้ะปะตุ   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่   
26. นายภคพล เป็นใจ    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ 
27. นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์   สำนักงานจังหวัดแพร่  
28. นางอรอุมา เซ็นน้อย     สำนักงานจังหวัดแพร่  
29. นางสาวกัลยา โกยทรัพย์   สำนักงานจังหวัดแพร่ 
30. นายเกรียงไกร วรรณโกฏิ   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน  
31. นางอังคณา พลาอาด     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน  
32. นางสาวสุขมีนา ไชยชนะ สำนักงานจังหวัดน่าน  
33. นายมนุเชษฐ์ คำเข่ือน สำนักงานจังหวัดน่าน  
34. นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
35. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
36. นางสาวศรัญญา มารุตสุพรรณ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
37. นางโชติกา มาจันทร์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
38 นายธีราวุฒิ กาเผือก กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
39. นายณัฐพล จุลสราญพงศ ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
40. นายกฤต ไปรเวท กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
41. นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
42. นางสาวพัชรินทร์ อินต้ะคำ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
43. นางสาวจันทร์จิรา จินดาธรรม กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
44. นางสาวนทีชา มงคลดี กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

เริ่มการประชุม 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ติดภารกิจ

สำคัญเร่งด่วนจึงมอบหมายให้กระผม นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)         
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด         
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 5/2564 

(2) การแต่งตั้ งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด       
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  

(3) ข้อสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด   
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

(4) การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ       
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

/ (5) ผลการดำเนินการ... 

ประธานฯ 
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นายคณิต คงช่วย  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 
 

นายคณิต คงช่วย  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 
 

(5) ผลการดำเนินการจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 

(6) การพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด   
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(7) การโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2          

 

มติที่ประชุม                   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 5/2564 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)       
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3       
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จำนวนทั้งสิ้น 26 หน้า โดยได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม ฯ ให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดแจ้งให้
คณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการตามมติ             
ที่ประชุม ฯ ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ฯ ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ว 836 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564  นั้น 

   ทั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งแก้ไขข้อมูลในรายงาน    
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 5/2564 มายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 (1) การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด                
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 
5/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564      
ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ได้เชิญคณะกรรมการ ก.บ.ก. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม ฯ ณ ที่ตั้งของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
  สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(VCS) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  

/ อำเภอเมืองเชียงราย... 
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นายคณิต คงช่วย  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 
 

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ               
การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกรณีการขอใช้งบประมาณจากการยกเลิก
การดำเนินการโครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางถนนเส้นทางวัดร่องขุ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน                     
จังหวัดเชียงราย งบประมาณ 18,000,000 บาท มาใช้ในโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ     
แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับการพิจารณา Y1 แต่ไม่ได้รับ   
การจัดสรรงบประมาณ) ได้แก่ โครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก การส่งเสริม
ช่องทางการตลาดภายใต้บริบท New normal เพ่ื อเพ่ิ มช่องทางการจัดจำหน่ าย                    
และแสดงสินค้าทั้งในรูปแบบ offline-online market place งบประมาณ 17,500,000 บาท 
โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยดำเนินการหลัก และมีสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา แพร่ และน่าน เป็นหน่วยดำเนินการร่วม     

 มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา : เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้            
อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบและดำเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ผลการดำเนินงาน: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รายงานรายการโอนเปลี่ยนแปลง
กรณีดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงข้างต้น
เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงในรายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทข้ึนไป                
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามหลักเกณฑ์    
ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร            
พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (1) และสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้กลุ่มจังหวัด ฯ ดำเนินการโครงการ
บูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก การส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท         
New normal เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้าทั้งในรูปแบบ offline-online 
market place ภายใต้วงเงินงบประมาณ 17,395,840 บาท โดยหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได้อนุมัติและมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว                         
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จำนวน 17,395,840 บาท ตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ      
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 แล้ว 
 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 1.2 การพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อชดเชยงบประมาณที่พับไป     
โดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย  
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า             
การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน กิจกรรมหลัก การพัฒนา  
การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งโขงเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย) งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีงบประมาณท่ีถูกพับไปจำนวน 90,082,757.41 บาท  

/จังหวัดน่าน… 
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 จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย           
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาส่งเสริมต่อยอด 6 เวียง 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ใน 2 กรณี ดังนี้  
 (1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้กับผู้รับจ้าง จำนวน 1,309,933 บาท 
 (2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนา
ส่งเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา
ส่งเสริมต่อยอด 6 เวียง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จคิดเป็นมูลค่า 
6,817,000 บาท  
 ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนราชการ/หน่วยดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อยู่ระหว่างเริ่มต้น
ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ จึงยังไม่มีการรายงานเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวมทั้งงบประมาณที่ส่วน
ราชการได้ขอรับการสนับสนุนมีวงเงินงบประมาณที่สูง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
จึงไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายที่เพียงพอสำหรับการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ       
เพ่ือชดเชยงบประมาณที่พับไปดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขอรับงบประมาณ
เพ่ือชดเชยงบประมาณท่ีพับไปโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์  
กับทางราชการ ที่ประชุมจึงได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น   
พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก งบประมาณทั้งสิ้น 98,209,690.41 บาท         

 มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา : เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 

ผลการดำเนินงาน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดทำสรุปรายละเอียดเหตุผล    
ความจำเป็นและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรัฐมนตรีเจ้าสังกัด    
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 
และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก           
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 98,209,690.41 บาท  

/กระทรวงมหาดไทย… 
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กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด    
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 27 
และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น                 
จำนวน ๙๑,๓๙๒,๖๙๐.๔๑ บาท ประกอบด้วย (๑) โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน 
Logistics รองรับการเชื่อมโยง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน กิจกรรมหลัก การพัฒนา       
การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษปรับปรุงพื้นที่ริมฝั ่งโขงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 
ซึ่งมีงบประมาณที่ถูกพับไป จำนวน ๙๐,๐๘๒,๗๕7.๔๑ บาท และ (๒) โครงการพัฒนาส่งเสริมและ
เชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาส่งเสริมต่อยอด ๖ เวียง 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖0 ซึ่ งมีงบประมาณที่ถูกพับไป จำนวน ๑ ,๓๐๙.๙๓๓ บาท เพ่ือนำไปชำระหนี้                  
ตามข้อผูกพันสัญญาชดเขยงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติ                        
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแต่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณโดยเร็ว ตามระเบียบฯ ข้อ ๕ (๔) โดยขอให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ดำเนินการ
จัดส่งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ กรณีดังกล่าว ต่อสำนักงบประมาณ    
เพื่อพิจารณา และให้รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ สำหรับโครงการ
พัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนา
ส่งเสริมต่อยอด ๖ เวียง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
จำนวน ๖,๘๑๗,๐๐๐ บาท ให้กลุ่มจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่าย
งบประมาณในปีปัจจุบันได้ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗0 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่คณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด โดยต้องดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้กลุ่มจังหวัด
ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน    
อย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
เพื่อชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก              
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๑,๓๙๒,๖๙๐.๔๑ บาท ไปยังสำนักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วย     
การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น                  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 แล้ว 

 
 

/ทั้งนี้ สำหรับโครงการ… 
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ทั้งนี้ สำหรับโครงการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและ     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาส่งเสริมต่อยอด ๖ เวียง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน 
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจำนวน ๖,๘๑๗,๐๐๐ บาท กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับแจ้ง
จากจังหวัดน่าน ว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดน่าน ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.บ.ภ. แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (Y2) ในวงเงิน 2,278,000 บาท       
สำหรับการดำเนินโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จในส่วนที่เหลือ จะขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป 

 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 1.3 การทบทวนปรับปรุงรายรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) และทีมบูรณาการกลาง 4 หน่วยงาน 
 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564          
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
โดยมอบหมายให้ทางฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดส่งแผน ฯ ให้ทีมบูรณาการกลาง             
ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงาน ก.พ.ร. 
สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว 
 ในคราวประชุมคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงาน
โครงการของอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) และ
ทีมบูรณาการกลาง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย คณะทำงาน ฯ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 (1) กรณีสถาบันการศึกษา ควรเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการ     
และให้หน่วยงานตามภารกิจ (Function) เป็นหน่วยดำเนินงานหลัก 
 (2) บริหารความเสี่ยง กรณีจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ควรเพ่ิมวิธีการ 
Online ควบคู่กับ Offline  
 (3) กรณีมีกลุ่มเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปรับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มิใช่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

/(4) ทบทวนวิธีการ… 
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 (4) ทบทวนวิธีการดำเนินงานบางกิจกรรมควรดำเนินการเองแทนการจ้างที่ปรึกษา 
 (5) กรณีหน่วยงานพิมพ์ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 
 ตามประเด็นข้อเสนอแนะของคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและ
กลั่นกรองแผนงานโครงการของอนุกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. 
ภาคเหนือ) และทีมบูรณาการการกลาง หน่วยงานดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 จึงได้เสนอขอปรับเปลี่ยนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 4 กรณี ดังนี้ 
 (1) กรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก  
 (2) กรณีเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 
 (3) กรณีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรมหลัก 
 (4) กรณีพิมพ์ข้อมูลคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรมหลัก 
       

 มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา : เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 

ผลการดำเนินงาน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุง         
รายรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณา    
และกลั่นกรองแผนงานโครงการของอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. 
ภาคเหนือ) และทีมบูรณาการการกลาง พร้อมทั้งได้จัดส่งแผนฯ ที่ได้ทบทวนปรับปรุงรายละเอียด 
ให้ทีมบูรณาการกลาง ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ พิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว 

 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 1.4 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 
(จังหวัดลำปาง) กรณีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 
ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน      
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 9 
(จังหวัดลำปาง) ได้เข้าทำการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 
ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์  การบริหารจัดการสิ่ งแวดล้อมและพลังงาน                 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563             
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 และส่งรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ        
 

/การดำเนินงาน... 
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การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ฯ ให้กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ สำนักงาน    
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) ได้มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่กลุ่มจังหวัด
จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 ข้อตรวจพบที่ 2 ผลการดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด    
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) มีข้อเสนอแนะให้หัวหน้า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร       
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติ
หรือหลักเกณฑ์การบริหารโครงการที่ดี เพ่ือให้ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปเป็นแนว
ทางการดำเนินงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์ในระดับ
โครงการ/กิจกรรม 
 เพ่ือเป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) กรณีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 – 2563 ที่ประชุมจึงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์  
การบริหารโครงการที่ดี เพ่ือแจ้งให้ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปเป็นแนว
ทางการดำเนินงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์    
ในระดับโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1. แนวทางการจัดทำโครงการ/ลักษณะโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 (1) โครงการจะต้องสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และมีความเชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่า 
รวมทั้งมีผลลัพธ์ที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ  
 (2) การกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ สำหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา 
และต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มาและเป็นปัจจุบัน) หรือค่าเป้าหมาย 
(Benchmark) และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 
 (3) โครงการสำคัญควรมีลักษณะเป็นโครงการที่มีกิจกรรม พ้ืนที่ เป้าหมาย 
และผลลัพธ์ที่ชัดเจน ตอบสนองการขับเคลื่อนแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีมีพ้ืนที่  และกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จะต้อง
จัดลำดับความสำคัญ และแบ่งระยะเวลาดำเนินงานเป็นรายปี 
 (4) โครงการต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน กรณีที่เป็นโครงการก่อสร้าง
จะต้องระบุความพร้อมของพ้ืนที่ดำเนินงาน รวมทั้งแบบรูปรายการโดยสังเขป พร้อมด้วย
เอกสารยืนยันว่าสามารถดำเนินโครงการได้ทันทีและต้องมีรายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ 

/(5) โครงการ… 
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 (5) โครงการจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรง     
ตามกฎหมาย ในกรณีที่มีสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ หน่วยงานดังกล่าวจะต้อง
มีการตั้งงบประมาณสำหรับบริหารจัดการและบำรุงรักษาในระยะต่อไป 
 (6) หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ กลุ่มจังหวัดจะดำเนินการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับประเด็นการพัฒนาและระดับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด                 
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดในปีต่อไป 
 (7) โครงการต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือ
รูปแบบที่ใช้ในการดำเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่ดำเนินงาน บุคลากร 
การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงิน   
กับประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ) และด้านระยะเวลา (ต้องดำเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ) รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการดำเนิน
โครงการ ทั้งนี้ โครงการที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับ
การอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ 
 (8) โครงการต้องมีความคุ้มค่า โดยต้องแสดงผลลัพธ์ หรือผลประโยชน์ของ
โครงการที่คาดว่าจะได้รับด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง หรือทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ จำนวนปะชากร จำนวนเกษตรกร พ้ืนที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะ
ผลประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับอย่างชัดเจน และต้องมีความสอดคล้องกับ     
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความยั่งยืน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 
 (9) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง สำหรับ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม 
 (10) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ 
 (11) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคของส่วนราชการ 
 (12) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม      
ดูงาน เว้นแต่ (1) ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง หรือเป็นประเด็นสำคัญของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องมีการระบุไว้ในส่วนของประเด็นปัญหาและความต้องการ
เชิงพ้ืนที่ และบทวิเคราะห์ของแผ่นพัฒนาฯ (2) กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รวมทั้งจะต้องแสดงเป้าหมาย ขอบเขตการดำเนินงานให้ชัดเจน 
 (13) ต้องไม่เป็นกิจกรรมย่อย ควรบูรณาการกิจกรรมประเภทเดียวกัน หรือ
เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน 
 (14) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพัน
กับกลุ่มประชาคมอาเชียน+3 และต้องรายงานผลการดำเนินงานว่าตอบสนองต่อแนวทาง   
การพัฒนากลุ่มจังหวัด และแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนโดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินการ
ดังกล่าวมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใน 20 วันหลังการเดินทาง 
 (15) โครงการต้องไม่เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/2. หลักเกณฑ์… 
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นายคณิต คงช่วย  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 
 

 2. หลักเกณฑ์การบริหารโครงการที่ดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 (1) หน่วยงานดำเนินโครงการจะต้องเริ่มต้นการดำเนินการทันทีเมื่อได้รับการ
อนุมัติและมอบอำนาจในการดำเนินการ/จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 (2) หน่วยงานดำเนินโครงการจะต้องดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณ 
 (3) เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ที่ส่วนราชการ เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ 
 (4) ให้หน่วยงานดำเนินโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน ฯ เพ่ือติดตามและประเมินผล
ความสำเร็จ ความคุ้มค่า ผลกระทบและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับของโครงการตั้ งแต่             
เริ่มดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเสร็จสิ้นโครงการและรายงานผลให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ภายใน 15 วัน หลังดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ 
 (5) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญใน
การประเมินผล ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการของหน่วยงานดำเนิน
โครงการโดยรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลสำเร็จในระดับโครงการว่าสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ระดับประเด็นการพัฒนาและระดับแผนหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทำ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดต่อไป 
       

 มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา : เห็นชอบ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งจังหวัด  
ในกลุ่มจังหวัดเพ่ือแจ้งแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การบริหารโครงการที่ดีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ให้หน่วยดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป   
 

 ผลการดำเนินงาน : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์
การบริหารโครงการที่ ดีของกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ จั งหวัดภายในกลุ่มจังหวัด                 
แจ้งหน่วยดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดทราบ และถือปฏิบัติแล้ว 
ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่  มท 0227.6 (ชร)/ว 836 ลงวันที่                    
7 ธันวาคม 2564   

 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด             
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
 กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นราชการ
เพราะอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีคำสั่ง
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ส่งผลให้     
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการและเลขานุการใน ก.บ.ก. มีการเปลี่ยนแปลง 

/และไม่เป็นปัจจุบัน... 
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นายคณิต คงช่วย  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 
 

และไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอให้กลุ่มจังหวัดจัดส่งรายชื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  
ให้ทำหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                 
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 เพ่ือจัดทำคำสั่งแต่งตั้งฯ ต่อไป 
 เพ่ือให้การบริหารงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มอบหมายนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 พร้อมทั้งได้จัดส่งรายชื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งฯ แล้ว และกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 205/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565          
เรื่องแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
เรื่องจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) 
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งตามคำสั่งดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งนายบัญชา เชาวรินทร์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงาน      
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
 

 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ 
 

 4.2 ข้อสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
 คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)      
และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ในการประชุมร่วมครั้งที่ 1/2565    
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน     
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้แจ้งข้อสั่งการในระดับนโยบายของ ก.น.จ.    
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดปฏิบัติเพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 (1.1) กำชับให้ส่วนราชการในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ               
ให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยให้พิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คุ้มค่า ตลอดจนตรวจสอบ
ความพร้อมการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการอย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน             
ในทุกมิติ และกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และช่วยแก้ไข
ปัญหาความไม่พร้อมของโครงการ เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่/
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ หรือขาดการสำรวจพ้ืนที่อย่างเพียงพอก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรม 
 (1.2) กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ                  
เพ่ือให้เป็นไปตามแผน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงหากเกิดปัญหาและ
อุปสรรคระหว่างการดำเนินงาน จังหวัดสามารถหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ได้อย่างทันท่วงที 

/(1.3) ควรกำหนด… 
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(1.3) ควรกำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลโครงการภายใต้ประเด็นพัฒนาของจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดในภาพรวม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเกิดประสิทธิผล
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เนื่องจากที่ผ่านมายังมีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดบางแห่งไม่ได้ติดตาม
ประเมินผลโครงการไม่กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามรวมทั้งไม่ได้กำหนดแนวทาง/
หลักเกณฑ์/แบบประเมินผลการติดตาม และไม่มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ 
ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. จึงควรมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือมอบหมายให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการ ทำหน้าที่ประเมินผล หรือวิธีการอ่ืน เพ่ือให้ทราบว่าการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ เพียงใดรวมทั้งเพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงการต่อไป 
         (2) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

(2.1) ก่อนเริ่มการจัดทำแผนงาน/โครงการเป็นประจำทุกปี ควรให้ความสำคัญกับการ
ฝึกอบรม หรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งในด้านการจัดทำ
แผน การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดตามสัญญา การกำหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถประเมินผลลัพธ์และ
ความคุ้มค่าจากโครงการได้ 

(2.2) เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วให้จัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความพร้อมที่จะทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงทันที รวมทั้งต้องมอบอำนาจให้หน่วยดำเนินโครงการโดยเร็ว และเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันกำหนดระยะเวลา 

(2.3) เร่งโอนสินทรัพย์ของโครงการ เพ่ือให้มีหน่วยงานบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างนั้นตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการบริหารจัดการ ติดตาม 
ดูแล บำรุงรักษา หลังจบโครงการ รวมทั้ง มีการซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ    
ที่พร้อมใช้งานเสมอ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการตามข้อสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ได้แจ้งข้อสั่งการข้างต้นให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด (เชียงราย พะเยา                 
แพร่  น่ าน) ทราบและถือปฏิบัติ แล้ ว ตามหนั งสื อกลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2                                  
ที่ มท 0227.6 (ชร)/ว111 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 รวมถึงกลุ่มจังหวัดฯ จักได้ดำเนินการ
ตามข้อสั่งการดังกล่าวต่อไปด้วย 
 

 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ 
 
 
 

/4.3 รายงานความคืบหนา้... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

 4.3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565) 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 175,767,400 บาท ภายใต้ 4 
ผลผลิต/โครงการ ประกอบด้วย 9 กิจกรรมหลัก  และ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 38,443,400 บาท งบลงทุน จำนวน 
132,324,000 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน จำนวน 5,000,000 บาท   
 หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติโครงการ/กิจกรรมและมอบอำนาจในการ
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ในกลุ่มจังหวัด ฯ ภายใต้ 4 ผลผลิต/โครงการ 8 กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 157,767,400 บาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบอำนาจให้หน่วยงาน
ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ฯ แล้ว 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ 1 ผลผลิต/โครงการ 1 กิจกรรมหลัก ในกรณีการขอใช้
งบประมาณจากการยกเลิกการดำเนินการโครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก 
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนเส้นทางวัดร่องขุ่นเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว         
และการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย งบประมาณ 18,000,000 บาท มาใช้ในโครงการที่ ก.บ.ภ. 
ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  (งบประมาณที่ได้รับการพิจารณา Y1    
แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) ได้แก่ โครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก 
การส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท New normal เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่าย                 
และแสดงสินค้าทั้งในรูปแบบ offline-online market place งบประมาณ 17,500,000 บาท 
โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยดำเนินการหลัก และมีสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เป็นหน่วย
ดำเนินการร่วม โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วในคราวประชุม ฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่                
24 พฤศจิกายน 2564 แต่เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวเป็นการโอนเปลี่ยนแปลง        
ในรายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้ขอ                
ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 (1) ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการข้างต้น ภายใต้งบประมาณ 17,395,840 บาท 
โดยหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติและมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จำนวน 17,395,840 บาท                        
ตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 แล้ว 

/กลุ่มจังหวัด… 
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 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 (1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 175,767,400 บาท          
(ตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7,477,301.53 บาท คง
ค้างเบิกจ่าย จำนวน 166,650,182.47 บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน 1,035,756 บาท คืน/ยกเลิก 
จำนวน 18,000,000 บาท โดยมีการนำเงินคืน/ยกเลิกดำเนินการโครงการโอนเปลี่ยนแปลง      
เพ่ื อดำเนินโครงการ Y 1 ที่ ยั งไม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 17,395,840 บาท                 
ทั้งนี้ มีผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัด ดังนี้ 
 - ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 40,467,000 บาท (ยกเลิกดำเนินการ    
งบลงทุน 18,000,000 บาท และโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือดำเนินงานกิจกรรมโครงการในหมวด
งบดำเนินงาน จำนวน 17,395,840 บาท) ดังนั้น ขณะนี้งบประมาณในส่วนของจังหวัด
เชียงรายจึงประกอบด้วยงบดำเนินงาน จำนวน 30,538,840 บาท และงบลงทุน จำนวน 
9,928,160 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,820,139 บาท  
 - ดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา จำนวน 29,904,400 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 
จำนวน 9,904,400 บาท งบลงทุ น จำนวน 20 ,000,000 บาท เบิ กจ่ ายแล้ วจำนวน 
1,756,216 บาท  
 - ดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ จำนวน 71,622,900 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 
จำนวน 6,622,900 บาท งบลงทุน จำนวน 65,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 
1,569,240 บาท  
 - ดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดน่าน จำนวน 28,773,100 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 
จำนวน 8,773,100 บาท งบลงทุน จำนวน 20,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 
808,620 บาท  
 (2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ งบประมาณ 5,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,523,086.53 บาท   
โดยมีผลการเบิกจ่ายแยกรายจังหวัด ดังนี้ 

- OSM และจังหวัดเชียงราย งบประมาณ 3,740,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 
1,086,705.40 บาท 

- จังหวัดพะเยา งบประมาณ 420,000  บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 176,570 บาท 
- จังหวัดแพร่ งบประมาณ 420,000  บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 106,771.13 บาท 
- จังหวัดน่าน งบประมาณ 420,000  บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 153,040 บาท 

 ดังนั้น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามระบบ 
GFMIS ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,477,301.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 
4.25 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งคงค้างเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 166,650,182.47 บาท  
 

/คิดเป็นร้อยละ... 
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นายคณิต คงช่วย  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 
 

คิดเป็นร้อยละ 94.81 ของงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้ จากข้อมูลการเรียงลำดับผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่              
4 มกราคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ใน
อันดับที ่5 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัด 
 (3) ผลการก่อนี้ผูกพัน (PO) ในประเภทงบลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
มีดังนี้  

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานะ 
โครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน   

กิจกรรม เพิม่ประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1124 
ตอน ปางกุ่ม - วังช้ิน ตำบลวังช้ิน อำเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ 
(หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงแพร่) 

45,000,000 

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  
คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะภายใน 
วันท่ี 23 มีนาคม 2565 และลงนามในสัญญา 
ภายในวันท่ี 7 เมษายน 2565 

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข  101 
ตอนแยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น , 
ตำบลแมจ่ั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวดัแพร ่
(หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงแพร่) 

20,000,000 

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  
คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะภายใน 
วันท่ี 14 มีนาคม 2565 และลงนามในสัญญา 
ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2565 

กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู  
เพื่อให้ได้มาตรฐานช้ันทางสูงขึ้น และก่อสร้างปรับปรุงทางและสะพาน 
หรือจุดอันตราย 
(หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงพะเยา) 

20,000,000 

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  
คาดว่าจะลงนามในสญัญา 
ภายในวันท่ี 17 มีนาคม 2565 

กิจกรรม ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน
ควบคุม 0102 ตอน ผาหลัก - สะเกิน ระหว่าง กม.51+775 - กม.
55+000 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 
(หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงน่านท่ี 2) 

20,000,000 ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS แลว้  
จำนวน 19,548,939 บาท 

โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย   
กิจกรรม ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์และ 
ป่าสงวนแห่งชาติ 
(หน่วยดำเนินการ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 เชียงราย) 

9,324,000 
อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงหน่วย
ดำเนินการโดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. 
ครั้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 9 มีนาคม 2565 

รวมทั้งหมด   
 
 
 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ 
 

 4.4 ผลการดำเนินการจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 
 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งความประสงค์
ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวนเงิน 3,644,791 บาท    
โดยได้ตรวจสอบการคิดคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) โดยใช้โปรแกรม CUCEM – K 
Version 3.0 ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

/ในคราวประชุม… 
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นายคณิต คงช่วย  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 
 

 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)        
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เพียงพอ ต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
เพ่ือจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้แจ้ งความประสงค์ ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบในหลักการ                        
หากมีงบประมาณเหลือจ่ายเพ่ิมเติมและเพียงพอให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวสนับสนุนจ่าย              
ค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แต่หากไม่เพียงพอให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายในโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
นำไปจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการข้างต้นและดำเนินการตามระเบียบ    
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 จากการสำรวจงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่  4 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2              
มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 1,035,756 บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากการดำเนินโครงการส่งเสริม
พัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
กิจกรรมหลัก การพัฒนาขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมย่อย ปรับปรุงพ้ืนที่ริมฝั่งโขงเพ่ือ
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 3,644,791 บาท 
ทั้งนี้ หากส่วนราชการ/หน่วยดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีการรายงานเงินเหลือจ่ายจากการ
ดำเนินการหรือการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม/โครงการ ฯ มายังกลุ่มจังหวัด และเพียงพอต่อการ
สนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแล้วกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จักได้ดำเนินการตามมติ     
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 และขอทำความตกลงกับสำนัก
งบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือนำเงินเหลือจ่ายไป
ชดเชยค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ข้างต้นต่อไป  
 

 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 การโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศ                   
ในราชกิจจานุ เบกษา เมื่ อวันที่  20 กันยายน 2564 ซึ่ งมีผลบั งคับใช้ตั้ งแต่วันที่                  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

/จำนวน...        
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จำนวน 175,767,400 บาท ภายใต้ 4 ผลผลิต/โครงการ 9 กิจกรรมหลัก และ 1 รายการ
ค่ า ใช้ จ่ าย ในการบริ หารจั ดการกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ แบ่ งเป็ นงบดำเนิ นงาน                              
จำนวน 38,443,400 บาท งบลงทุน 132,324,000 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่าย         
ในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) 
 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) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗0 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗0 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้  

/เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัด... 
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เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องเร่งรัด
ตำเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและ
การเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนดตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีอย่างเคร่งครัต หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการ 
ขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น เพ่ือประกอบ              
การพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณีให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง  
และให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗0 ทั้งกรณีงบประมาณปกติและ
งบประมาณเหลือจ่าย ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด          
ในกรณีอ่ืนๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ.หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนัก
งบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัต ทั้งนี้ 
ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ไต้แก่ 

1.1 โครงการที่  ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(โครงการที่ได้รับความเห็นซอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบ
วงเงิน) เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้นๆ 

1.๒ โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พ้ืนที่ดำเนินการ หรือ แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ 

1.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์     
ของโครงการกิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตังนี้ 

1.๓.1 การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

1.๓.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลทำให้เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เติม 

1.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม พ้ืนที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง 

1.๓.๔ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ดำเนินการ ที่ ไม่กระทบต่อ
กลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง 

1.๓.๖ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จำนวน คุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity) หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติ 

/1.๓.๗ การเปลี่ยนแปลง... 
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นายคณิต คงช่วย  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 
 

นายสมเกียรติ ปูกา 
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
ที่ 15 เชียงราย 
 

นายคณิต คงช่วย  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 
 

1.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียตกิจกรรมในงบดำเนินงาน อาทิ สถานที่จัด               
จำนวนผู้ เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่ าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ ไม่ทำให้               
จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยซน์น้อยลง 

1.๔ การขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิม
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 

2. ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานผลการเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งหมดให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับ        
ดูแลภาคทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายใน ๓0 วันหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ส่งโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอความเห็นชอบ   
ในการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการทีไ่ม่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ภายใต้ 1 ผลผลิต/โครงการ 1 กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 (1) จังหวัดเชียงราย โดยสำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลง
หน่วยดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วม 
แบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อยฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมในพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ วงเงินงบประมาณ 9,324,000 บาท จากสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เนื่องจาก
จังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่ป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จำนวนมาก  
และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู จัดการ 
บำรุง รักษา ในพ้ืนที่ป่าชุมชน จึงควรส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟูสภาพป่าและเพ่ิมความชุมชื้น 
ให้กับป่า เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลเกิดประโยชน์ระยะยาวต่อการพัฒนา
ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าชุมชน ตลอดจนมีความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ   
 ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการข้างต้น เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบกับ
วัตถุประสงค์โครงการภายใต้วงเงินงบประมาณเดิม และเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์  
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗0      
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ 1.๓.๓ การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์  
ของโครงการ กิจกรรม พ้ืนที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง และ 1.๓.๔ การเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม หรือพ้ืนที่ดำเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา   

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ     
และดำเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 2.2 จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 กิจกรรมย่อยปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวเป็นไม้ยืนต้นเพ่ือลดการเผาอย่างยั่งยืน 
วงเงินงบประมาณ 1,255,600 บาท โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบดำเนินงานในหมวด 

/ค่าใช้จ่าย... 
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นายสวัสดิ์ กะรัตน์ 
เกษตรจังหวัดพะเยา 
 

นายคณิต คงช่วย  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เชียงราย 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อให้สัมพันธ์กับลักษณะของกิจกรรม ภายใต้วงเงิน
งบประมาณรวมเดิมและไม่กระทบกับวัตถุประสงค์โครงการ  
 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายจ่าย ภายใต้กิจกรรมและไม่กระทบ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการแต่อย่างใด และเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗0      
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ 1.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน 
อาทิ สถานที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลา    
ที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยซน์น้อยลง 
 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ     
และดำเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 2.3 จังหวัดน่าน แจ้งว่า มีหน่วยดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้        
1 ผลผลิต/โครงการ 1 กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
   (1) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่ าน ได้แจ้งขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสาธารณะภัย โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อยการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่าอย่างยั่งยืน วงเงินงบประมาณ 613,300 บาท โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในงบ
ดำเนินงานประเภทค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ซึ่งไม่กระทบต่อเป้าหมายและ
สาระสำคัญของโครงการ ภายใต้วงเงินงบประมาณรวมเดิม             
       (2) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้แจ้งขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อยที่ 1.2 อบรมสร้างภาคีเครือข่ายประชารัฐร่วมใจป้องกัน                 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน ท้องที่จังหวัดน่าน วงเงินงบประมาณ 325,300 บาท 
และกิจกรรมย่อยที่ 1.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนเครือข่ายภาคประชาชน            
ให้ความรู้ด้ านการป้องกัน  ควบคุมไฟป่ าหมอกควัน ฝุ่ นละอองขนาดเล็กรอบแนว                    
เขตป่าอนุรักษ์  วงเงินงบประมาณ 459,750 บาท โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ         
งบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทน และค่าใช้สอย ในกิจกรรมที่ 1.2 และประเภทค่าใช้สอย
และค่าจ้างเหมาในกิจกรรมย่อยที่ 1.3 เพื่อให้สอดคล้องกับหมวดรายจ่ายและจำแนก
รายการให้ชัดเจนถูกต้อง รวมถึงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน 
สอดคล้องกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ภายใต้วงเงินงบประมาณรวมเดิม  และไม่กระทบกับวัตถุประสงค์โครงการ  

/ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

นายสัญญา กามินทร์ 
สำนักงานจังหวัดน่าน 
 

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงข้างต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงรายจ่าย ภายใต้กิจกรรมและไม่กระทบ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการแต่อย่างใด และเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗0      
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ 1.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียตกิจกรรมในงบดำเนินงาน 
อาทิ สถานที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลา    
ที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยซน์น้อยลง 
 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงานให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ     
และดำเนินการตามระเบียบวิธีการงบประมาณที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

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 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/049986 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี 

   คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้ขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดดำเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/25542 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
เรื่อง การขอขยายเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพดี    

   หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได้แสดงความประสงค์ที่จะโอนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่
จัดหาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564      
ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 รวมจำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้  

   (1) โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตร กิจกรรม พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยดำเนินการ    

 
  /(2) โครงการ… 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

   (2) โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตร กิจกรรม พัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยดำเนินการ  

   รวมจำนวน 20 รายการ งบประมาณ 3,214,500 บาท ซึ่งหน่วยงานรับโอน      
มีเอกสารยืนยันในการรับโอนและดูแลทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว  (เอกสารแนบรายงาน         
การประชุม 1) 
   ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารสินทรัพย์ที่ ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ         
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด มีหน่วยงาน
รับผิดชอบใช้และดูแลทรัพย์ สินดั งกล่ าว  จึ งขอความเห็ นชอบในการโอนทรัพย์สิ น                   
ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ งบประมาณ 3,214,500 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ       
และให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม             เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินที่ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่ได้แสดงความประสงค์                   
ที่ จะรับโอนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์  จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลักข้างต้น                   
จำนวน 20 รายการ งบประมาณ 3,214,500 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  

 

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานของรัฐ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแจ้ง    
ความประสงค์ที่จะขอใช้ประโยชน์ทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เกิดจากงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 979,000 บาท (เอกสารแนบรายงานการประชุม 2) 

/ดังนั้น เพ่ือให้การ… 
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