
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 5/2564 
ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) 

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

******************************************************** 
ผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ)  

1.นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย    ประธานกรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

2.นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน รองประธานกรรมการ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

3.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทน รองประธานกรรมการ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

4.นายวิเชียร อนุสาสนนันท์  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กรรมการ 
5.นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์ (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กรรมการ 
6.นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
7.นางสาวอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา กรรมการ 
8.นางธิดาญา สนศิริ (แทน) พาณิชย์จังหวัดพะเยา กรรมการ 
9.นายสีหราช บัวเที่ยง (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ กรรมการ 

10.นายเจษฎา พันสถา (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 

11.นายคมสันต์ วิสิทธิสาตร์ (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 

12.นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย   เกษตรจังหวัดน่าน    กรรมการ 
13.นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
14.นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรรมการ 
15.นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรรมการ 
16.นายบรรเจิด ฝาระมี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการ 
17.ดร.ปรีชา อนุรักษ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กรรมการ 
18.นายสุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา กรรมการ 
19.นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กรรมการ 
20.นายวินัย สุปินะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กรรมการ 
21.นายคงศักดิ์ ธรานิศร (แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กรรมการ 
22.นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด  กรรมการ 

ภาคเหนือตอนบน 2  
23.นางเบ็ญจมาส บุญเทพ (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย      กรรมการ 
24.นายวิรุณ คำภิโล ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
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25.นางมุกดา อินต้ะสาร  ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
26.นายบุญมี คำลือ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
27.นายสถิต ปลาลาศ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่  กรรมการ 
28.นางเอมอร พรหมดี ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่  กรรมการ 
29.นายสนิท มณเฑียร ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน  กรรมการ 
30.นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
31.นายชัยพล ภูต้องลม    หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32.นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ               รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33.นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์               (แทน) หวัหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ) เนื่องจากติดภารกิจ  
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (กรรมการและเลขานุการฯ) 
2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง จังหวัดเชียงราย  
3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา 
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จังหวัดแพร่ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ จังหวัดน่าน  
6. นางสุภาพ สิริบรรสพ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
1. นายวีระชัย ประเสริฐโส   กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
2. นางสาวแพรวนภา คำประกอบ  กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
3. นายวชิรวิทย์ ภูเก้าล้วน   กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
4. นายพิทักษ์ จันทาพูน   แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1  
5. นายณัฐพงษ์ โยวัง    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย 
6. นายยศกร สุขสะอาด   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา 
7. นายสวัสดิ์ กะรัตน์    สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  
8. นายสมัย จันทร์ทัน    แขวงทางหลวงพะเยา  
9. นายปริญญา โศภิตภิญโญ   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 
10. นายถกนธ์ ช่ายสุวรรณ   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  
11. นายกิตติ ทาใจ    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  
12. นายดำริ ชาวพะเยา    สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 
13. นายจีรพร ปัญญา    สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา     
14. นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง   สำนักงานจังหวัดพะเยา  
15. นางสาวพิชชาพร ศรีตระกูล   สำนักงานจังหวัดพะเยา 
16. นายวิเชียร กาติ๊บ    สำนักงานจังหวัดพะเยา  
17. นายพาสิษฐ์ ทาลมดี    สำนักงานจังหวัดพะเยา  
18. นายบรรเจิด ดีตอ่ำ    แขวงทางหลวงแพร่  
19. นางศุภาพร ต่อสกุล    สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่  
20. นายสันติชัย ไชยบุญเรือง   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่  
21. นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ 
22. นายอรรถพล อ่างคำ    สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ 
23. นายวีระพงษ์ อินใจ    สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่  
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24. นางสาวรำพ ูจันต๊ะปะตุ   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่  
25. นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์   สำนักงานจังหวัดแพร่  
26. นางอรอุมา เซ็นน้อย   สำนักงานจังหวัดแพร่ 
27. นางสาวกัลยา โกยทรัพย์   สำนักงานจังหวัดแพร่ 
28. นายสุทธิชัย ร่มเย็น     แขวงทางหลวงน่านที่ 2  
29. นางสุวรรณา ฉัตรทอง   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 
30. นางพีรญา อุดทังไข    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน 
31. นางสาวปุญชรัสมิ์ ชัยกิติติ์พิภัทร์  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน 
32. นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร์   สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 
33. นายไกรวิชญ์ วิไชยยา     สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน 
34. นางจินตนา จันทร์ดี     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  
35. นายจิรศักดิ์ เพชรสุทธิ์    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  
36. นายชาตรี เชียงจันทร์   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน 
37. นายวรากร ดีน้อย    สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
38. นางสาวณปภา พรหมขัติแก้ว สำนักงานจังหวัดน่าน  
39. นางสาวสุขมีนา ไชยชนะ สำนักงานจังหวัดน่าน  
40. นายมนุเชษฐ์ คำเขื่อน สำนักงานจังหวัดน่าน  
41. นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
42. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
43. นางสาวศรัญญา มารุตสุพรรณ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
 44. นายธีราวุฒ ิกาเผือก กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
 45. นายณัฐพล จุลสราญพงศ ์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2      
 46. นายกฤต ไปรเวท กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     

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

  51. นางสาวนทีชา มงคลดี   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2     
 

เริ่มการประชุม 15.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)         

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 5/2564 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด         
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 4/2564 

(2) รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการอนุมัติและมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประธานฯ 

/(3) ข้อเสนอแนะ... 



- 4 - 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

(3) ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) 
กรณีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4   
ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม     
และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

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

(5) การพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือชดเชยงบประมาณที่พับไป    
โดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(6) การทบทวนปรับปรุงรายรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2                 
ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงาน
โครงการของอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) 
และทีมบูรณาการการกลาง 4 หน่วยงาน 

(7) การพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) กรณีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ  
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์   
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สู่การเป็น
กลุ่มจังหวัดสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

(8) การโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2          

 

มติที่ประชุม                   รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2564 

   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)       
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) เมื่อวันที่  14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3       
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จำนวนทั้งสิ้น 24 หน้า และเอกสารแนบรายงานการประชุม จำนวน 2 แผ่น โดยได้แจ้งเวียน
รายงานการประชุม ฯ ให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการ ฯ และหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการตามมติที่ประชุม ฯ ตามหนังสือกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชร)/ว 658 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 นั้น 

 
 
 

/ทั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ ฯ… 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

   ทั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งแก้ไขข้อมูลในรายงาน    
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก .) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 4/2564 มายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 (1) การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2        
(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖4 
โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ได้เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570                       
รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 – 2570ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด                 
จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 
15 กันยายน 2564 และจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอังคารที่ 
14 กันยายน 2564 ให้ความเห็นชอบ  
  

 มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา : เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบหมายให้ทางฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดส่งแผน ฯ 
ให้ทีมบูรณาการกลางเพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 ผลการดำเนินงาน: กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทย และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือเพ่ือดำเนินการในส่วน           
ที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 

/1.2 การขอรับการ... 
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 1.2 การขอรับการสนับสนุนงบบประมาณเพื่อจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้   
(ค่า K) จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดเชียงราย               
ได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวนเงิน 
3,644,791 บาท โดยได้ตรวจสอบการคิดคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) 
โดยใช้โปรแกรม CUCEM – K Version 3.0 ของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว   
 จากการสำรวจงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่  10 กันยายน 2564 มีจำนวนทั้ งสิ้น 
724,096 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจ่ายค่างานก่อสร้าง
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง             
จังหวัดเชียงราย ได้แจ้งความประสงค์ข้างต้น ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการสนับสนุน
งบบประมาณเพ่ือจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ในหลักการหากมีงบประมาณเหลือจ่ายเพ่ิมเติมและเพียงพอให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าว
สนับสนุนจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) แต่หากไม่เพียงพอให้ใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 นำไปจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการข้างต้น
และดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป      

 

 มติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา : เห็นชอบในหลักการ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม
และเพียงพอให้นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวสนับสนุนจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
แต่หากไม่เพียงพอให้ใช้งบประมาณ เหลือจ่ายในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำไปจ่ายค่างานก่อสร้าง
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการข้างต้นและดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ผลการดำเนินงาน : ขณะนี้ส่วนราชการ/หน่วยดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อยู่ระหว่าดำเนินการ
กิจกรรม/โครงการ จึงยังไม่มีการรายงานเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มายังกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย        
ที่เพียงพอสำหรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจ่ายค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)               
จากการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยง                  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน กิจกรรมหลัก การพัฒนาขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
 
 

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

กิจกรรมย่อย ปรับปรุงพ้ืนที่ริมฝั่งโขงเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเชียงของ                
จังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน 3,644,791 บาท ซึ่งหากส่วนราชการ/หน่วยดำเนินการโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ได้มีการรายงานเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการหรือการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม/โครงการ ฯ  
มายังกลุ่มจังหวัด และเพียงพอต่อการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 จักได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564      
โดยขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 เพ่ือนำเงินเหลือจ่ายไปชดเชยค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ข้างต้นต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการอนุมัติและมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศ                 
ในราชกิจจานุ เบกษา เมื่ อวันที่  20 กันยายน 2564 ซึ่ งมี ผลบั งคับใช้ตั้ งแต่ วันที่                                
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ             
จำนวน 175,767,400 บาท ภายใต้ 4 ผลผลิต/โครงการ 9 กิจกรรมหลักและ 1 รายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 
38,443,400 บาท งบลงทุน 132,324,000 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน 5,000,000 บาท 
(ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) 
 ทั้งนี้ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติโครงการและมอบอำนาจในการ     
จัดซื้อจัดจ้าง ฯ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วจำนวน   
4 ผลผลิต/โครงการ 8 กิจกรรมหลัก รวมงบประมาณทั้ งสิ้น 157 ,767 ,400 บาท      
(ยกเลิกการดำเนิ นการจำนวน 1 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 18 ,000,000 บาท)                   
ซึ่ งผู้ ว่ าราชการจั งหวัดเชียงราย พะเยา แพร่  และน่ าน ได้มอบอำนาจให้หน่ วยงาน                   
ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกโครงการข้างต้นแล้ว 
 ขอให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเบิก จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องต่อไป   
 

 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ 
 
 
 

/4.2 ข้อเสนอแนะ... 
 

ประธานฯ 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

 4.2 ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) 
กรณีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่  4               
ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  9           
(จั งหวัดลำปาง) ได้ เข้าทำการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน                  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม     
และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสี เขียว ปีงบประมาณ                         
พ.ศ. 2561 – 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 และได้ส่งรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ฯ 
ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะโดย
กำหนดให้แจ้งผลการดำเนินการ  ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) 
ทราบภายใน 60 วัน ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเพ่ือดำเนินการ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบและ
ให้รายงานผลการดำเนินการให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
  ทั้ งนี้  จากข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                       
ภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) ได้เข้าตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม     
และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสี เขียว ปีงบประมาณ                          
พ.ศ. 2561 – 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่
กลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการ ดังนี้  
 ข้อตรวจพบที่ 1 การกำหนดตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์บางส่วน 
 ผลกระทบ  
 (1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถประเมินผลได้ว่า
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 – 2563 จำนวน 232,902,000 บาท              
เพ่ือดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้หรือไม่  
 (2) การกำหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมหลัก ไม่สอดคล้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ส่งผล
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์  
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) มีข้อเสนอแนะให้หัวหน้า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาดำเนินการ ดังนี้  
 (1) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด โครงการ และกิจกรรมหลัก กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน 

/ระดับต่าง ๆ… 
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ระดับต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการที่ ก.น.จ. หรือ ก.บ.ภ. กำหนดอย่างเคร่งครัด 
โดยการกำหนดตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยง อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน      
ในทุกระดับชั้น สามารถสะท้อนความสำเร็จของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หรือประเด็นการ
พัฒนาที่กำหนดได้จริง และสะท้อนถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือจัดทำโครงการ/
กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนานั้น ๆ ทั้งนี้ ควรให้มีการทบทวนตัวชี้วัด     
และค่าเป้าหมาย ตลอดจนค่าฐาน (Baseline) หรือค่าอ้างอิงมาตรฐาน (Benchmark) ให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในแต่ละปี 
 (2) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด        
ในระดับต่าง ๆ ของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด                 
ตั้งแต่ระดับเป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ (ประเด็นการพัฒนา) โครงการและกิจกรรมหลัก 
ทั้ งนี้  ให้ แสดงถึ งผลการวิ เคราะห์สาเหตุ  ปัญหา อุปสรรค รวมถึ งแนวทางการแก้ ไข                   
หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพ่ือประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด การพิจารณากลั่นกรองแผนงาน 
โครงการและกิจกรรม โดยอาจกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลด้านต่าง ๆ เข้าร่วม
เพ่ือให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อตรวจพบที่ 2 ผลการดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด    
 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) มีข้อเสนอแนะให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์การบริหาร
โครงการที่ดี เพ่ือให้ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน        
และกำหนดผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ/กิจกรรม 
 ทั้งนี้ จากข้อเสนอแนะในข้อตรวจพบที่ 1 ในส่วนของประเด็นที่ควรให้มีการทบทวน
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตลอดจนค่าฐาน (Baseline) หรือค่าอ้างอิงมาตรฐาน (Benchmark)   
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในแต่ละปีนั้น สำหรับการ
จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ได้ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตลอดจนค่าฐาน 
(Baseline) หรือค่าอ้างอิงมาตรฐาน (Benchmark) ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในแต่ละประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดตามข้อเสนอแนะ
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) แล้ว และกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 จะได้มีการดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมินผล ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการของหน่วยงานดำเนิน
โครงการโดยรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลสำเร็จในระดับโครงการว่าสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดระดับประเด็นการพัฒนาและระดับแผนหรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน    
การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดต่อไป 
 

 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม                    ทราบ 
/ระเบียบวาระที่ 5… 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
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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 
175,767,400 บาท ภายใต้ 4 ผลผลิต/โครงการ 9 กิจกรรมหลัก และ 1 รายการค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ แบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 38,443,400 บาท   
งบลงทุน 132,324,000 บาท และงบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด     
แบบบูรณาการ) 
 ระเบียบ/หลักเกณฑ์ 

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

หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
ข้อ 22 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร

หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องดำเนินการ
ด้วยความโปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ที่ ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพในการดำเนินการด้วย 

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

 (2) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือ      
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 

ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพ่ือจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุ เป้าหมาย         
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอน
เงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้       
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ 

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน โดยไม่ต้อง
ขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ 

ข้อ 11 การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้          
ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 

/(3) หลักเกณฑ์… 
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 (3) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗0 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

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

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 ไต้แก ่

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 การเปลี่ยนแปลง… 
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1.๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง 

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

1.๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียตกิจกรรมในงบดำเนินงาน อาทิ สถานที่จัด               
จำนวนผู้ เข้าร่วม จำนวนรุ่น คำวัสดุ คำใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ทำให้               
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/กิจกรรมเพ่ือขอความ
เห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ใน 2 กรณี ดังนี้ 
  5.1.1 กรณี การขอใช้ งบประมาณจากการยกเลิ กการดำเนิ นการกิ จกรรม/โครงการ                         
มาใช้ในโครงการที่  ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณ                
ทีไ่ด้รับการพิจารณา Y1 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ) 
  5.1.1.1 จังหวัดเชียงราย โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ได้แจ้งยกเลิกการดำเนินการ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ภายใต้ผลผลิต/โครงการ  บูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
ทางถนนเส้นทางวัดร่องขุ่นเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ ยว และการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย                  
งบประมาณ 18,000,000 บาท เนื่องจากกรมทางหลวงมีแผนก่อสร้าง ขยายถนนทางหลวงหมายเลข 
1020 ตอนเชียงราย - โป่งเกลือ โดยถนนสายทางดังกล่าวอยู่ในสายทางเดียวกับการปรับปรุงอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน เชียงราย - โป่งเกลือ ระหว่าง กม. 0+000       
ถึง 27+849 ที่ ได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด ส่งผลให้จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาถนน                    
ตามแผนให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถดำเนินการตามโครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน                  
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนเส้นทางวัดร่องขุ่นเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
และการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย รายการปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยทางหลวง                      
หมายเลข 1020 ตอน เชี ยงราย - โป่ งเกลื อ ระหว่ าง กม. 0+000 ถึ ง 27+849 ได้                              
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 จึงขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมข้างต้น 
  5.1.1.2 จังหวัดเชียงรายแจ้งว่าส่ วนราชการ/หน่วยดำเนินงานโครงการ        
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ได้แจ้งความประสงค์ในการขอใช้งบประมาณจากการยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม        
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด ฯ เพ่ือนำไป
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
 

/เกิดความคุ้มค่า... 
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เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ภายใต้ 1 ผลผลิต/โครงการ 1 กิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน 
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท New normal เพ่ือเพ่ิมช่องทาง    
การจัดจำหน่ายและแสดงสินค้าทั้งในรูปแบบ offline-online market place งบประมาณ                 
17,500,000 บาท โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยดำเนินการหลัก 
และมีสำนักงานพาณิ ชย์จั งหวัดพะเยา แพร่  และน่ าน เป็นหน่วยดำเนินการร่วม                  
(เป็นโครงการที่ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ Y1) 
 

 จากการตรวจสอบการดำเนิ น โครงการข้ างต้ นแล้ ว เป็ น ไปตามหลั กเกณ ฑ์                 
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗0     
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ    
ในกรอบวงเงินตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นอำนาจ     
ของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ         
โอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีการขอใช้งบประมาณจากการยกเลิกการดำเนินการกิจกรรม/
โครงการ มาใช้ในโครงการที่ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
(งบประมาณที่ ได้รับการพิจารณา Y1 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมวงเงิน
งบประมาณ จากการยกเลิกการดำเนินการทั้งสิ้น 18,000,000 บาท โดยขอใช้ดำเนินโครงการ
บูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก การส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใต้บริบท  
New normal เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้าทั้งในรูปแบบ offline-online 
market place งบประมาณ 17 ,500,000 บาท (โครงการที่  ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบ         
แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ Y1) ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงรายเสนอ 
 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก การส่งเสริมช่องทางการตลาด
ภายใต้บริบท  New normal เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายและแสดงสินค้าทั้งในรูปแบบ 
offline-online market place เป็นการดำเนินการสอดคล้องกับการเปิดเมืองของจังหวัดเชียงราย 
กระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

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

 

 5.1.2 กรณี การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ                  
กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดพะเยา                 
ได้แจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ    
 

/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ... 

ประธานฯ 
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นายชุติเดช มีจันทร์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
รักษาราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่         
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วงเงินงบประมาณ 1,589,750 บาท โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ
งบดำเนินงาน เพ่ือให้สัมพันธ์กับลักษณะของกิจกรรม ภายใต้วงเงินงบประมาณรวมเดิมและไม่กระทบ  
กับวัตถุประสงค์โครงการ โดยมี เหตุผลความจำเป็น จังหวัดพะเยาจำเป็นต้องมีการสนธิกำลัง                 
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง การสืบสวนสอบสวนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการลักลอบจุดไฟ 
เผาป่า ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด โดยการสนธิกำลังหน่วยงานทหาร ได้แก่ มณฑลทหารบกที่  34 ,           
กรมทหารราบที่  17, กองพันทหารราบที่  4 กรมทหารราบที่  17, กองพันทหารปืนใหญ่ที่  17                   
และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  32 สถานีตำรวจภู ธรและเจ้าหน้ าที่ ที่ เกี่ยวข้อง                  
ซึ่ งขาดงบประมาณในการปฏิ บั ติ งาน จึ งต้ องสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการออกปฏิ บั ติ งาน                                
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายภายใต้กิจกรรม และไม่กระทบ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการแต่อย่างใด 
 

 จากการตรวจสอบการดำเนิ น โครงการข้ างต้ นแล้ ว เป็ น ไปตามหลั กเกณ ฑ์                 
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗0 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่ งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ ไม่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์โครงการ โดยเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนื่องจาก
การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการของจังหวัด/          
กลุ่มจังหวัดที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด ว่าในกรณีของ
กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งการดำเนินการของสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาเป็นการจ่ายเบี้ยเลี้ยงสำหรับกองกำลัง
ลาดตระเวนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจังหวัดพะเยาขอถอนประเด็น    
การขอความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์      
ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา                 
ได้แจ้งขอโอนเปลี่ยนแปลง 
 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ ให้จังหวัดพะเยาถอนประเด็นการเสนอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม       
และสาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย 
ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

 

 5.2 การพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อชดเชยงบประมาณที่พับไปโดยผล
ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลางในการหารือแนวปฏิบัติ                         
กรณีเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มิใช่งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

/(Webx) ระหว่าง… 
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(Webx) ระหว่างกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  โดยในส่วนของ              
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีงบประมาณที่ถูกพับไปฯ ภายใต้ 2 โครงการ 2 กิจกรรม 
งบประมาณทั้งสิ้น 91,392,960.41 บาท โดยที่ประชุมได้ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ซึ่งกลุ่มจังหวัด  ภาคเหนือตอนบน 2 จะต้อง
ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอันดับแรกก่อน หากมีงบประมาณในการ     
ปรับแผนการใช้จ่ายเพ่ือชดเชยงบประมาณที่ พับไปไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
 ระเบียบ/ข้อสั่งการ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง 

(1) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562  

ข้อ 5 การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย        
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้กระทำได้ในกรณีที่เป็นรายจ่าย ดังนี้ 

(1 ) เป็ นรายจ่ ายเพ่ื อการป้ องกั นหรือแก้ ไขสถานการณ์ อันมี ผลกระทบ                  
ต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ 

(2) เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพ่ือการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหาย        
จากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง 

(3) เป็นรายจ่ายที่ ได้ รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ วแต่มีจำนวนไม่ เพียงพอ             
และมีความจำเป็นเร่งด่วน ของรัฐต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 

(4) เป็นรายจ่ายที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่มีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ดำเนินการและต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณโดยเร็ว 

ข้อ 6 หน่วยรับงบประมาณจะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้จ่ายตามข้อ 5 ได้ แต่เฉพาะกรณีที่หน่วยรับ
งบประมาณได้ตรวจสอบ แน่ชัดแล้วว่าไม่สามารถนำงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณมา
ใช้จ่ายได้ หรือนำมาใช้จ่ายได้แต่มีจำนวนไม่เพียงพอ 

ข้อ 7 การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย             
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

(1) คำชี้ แจงเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย         
พร้อมเอกสารประกอบ 

(2) วัตถุประสงค์ของการขอใช้งบประมาณรายจ่ายและความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคง
แห่งชาติ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

(3) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอรับจัดสรรเป็นรายเดือน 
(4) สำนักงานที่จะดำเนินการเบิกจ่าย 

/(5) รายละเอียด… 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

(5) รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ แบบรูปรายการและประมาณการราคาท่ีดิน หรือสิ่งก่อสร้าง 
อัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ข้อ 8 ให้หน่วยรับงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทุกกรณี เสนอเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับ
แผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนส่งคำขอให้สำนักงบประมาณหมวด 4 การใช้งบประมาณรายจ่าย         
การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
 จังหวัดเชียงรายและจังหวัดน่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือชดเชยงบประมาณท่ีถูกพับไปโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมงบประมาณ 98,209,690.41  บาท ดังนี้ 
  5.2.1 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งความประสงค์
ขอรับการสนั บสนุ นงบประมาณเพ่ื อชดเชยงบประมาณที่ ถู กพั บไปโดยผลของกฎหมาย                       
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน             
Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน กิจกรรมหลัก การพัฒนาการขับเคลื่อน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปรับปรุงพ้ืนที่ริมฝั่งโขงเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเชียงของ                   
จังหวัดเชียงราย) งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีงบประมาณ            
ที่ถูกพับไป จำนวน 90,082,757.41 บาท 
 5.1.2 จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ื อชดเชยงบประมาณที่ ถู กพั บไปโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญั ติ                           
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก
และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาส่งเสริมต่อยอด 6 เวียง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน 2 กรณี ดังนี้  
  (1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจ่ ายชดเชยค่าใช้ จ่ ายในการก่อสร้าง                    
ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้กับผู้รับจ้าง จำนวน 1,309,933 บาท 
  (2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาส่งเสริม      
และเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาส่งเสริมต่อยอด 6 เวียง 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์หออัตลักษณ์นครน่าน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คิดเป็นมูลค่า 6,817,000 บาท 
 ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ส่วนราชการ/หน่วยดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อยู่ระหว่างเริ่มต้น
ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ จึงยังไม่มีการรายงานเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการ หรือการ
จัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รวมทั้งงบประมาณที่ส่วนราชการ   
ได้ขอรับการสนับสนุนมีวงเงินงบประมาณที่สูง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จึงไม่มีงบประมาณ 
 

/เหลือจ่ายที่เพียงพอ... 
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เหลือจ่ายที่เพียงพอสำหรับการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือชดเชยงบประมาณ        
ที่พับไปดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขอรับงบประมาณเพ่ือชดเชยงบประมาณ        
ทีพั่บไปโดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์กับทางราชการ จึงเสนอที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการ
เงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 
งบประมาณทั้งสิ้น 98,209,690.41 บาท  
 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 

 5.3 การทบทวนปรับปรุงรายรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของ
อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) และทีมบูรณาการการกลาง 
4 หน่วยงาน 

 5.3.1 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ประชุม  
ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โดยมอบหมายให้ทางฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดส่งแผน ฯ ให้ทีมบูรณาการกลาง             
ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงาน ก.พ.ร. สำนัก
งบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมภาคเหนือ              
เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว 
 5.3.2 ในคราวประชุมคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงาน
โครงการของอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ)                  
และทีมบูรณาการการกลาง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 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 และให้หน่วยงาน
ตามภารกิจ (Function) เป็นหน่วยดำเนินงานหลัก 
  (2) บริหารความเสี่ยง กรณีจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ควรเพ่ิมวิธีการ 
Online ควบคู่กับ Offline  
 

/(3) กรณีมีกลุ่มเป้าหมาย... 
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  (3) กรณีมีกลุ่มเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปรับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มิใช่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  (4) ทบทวนวิธีการดำเนินงานบางกิจกรรมควรดำเนินการเองแทนการจ้างที่ปรึกษา 
  (5) กรณีหน่วยงานพิมพ์ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได้ประชุมร่วมกับทีมบูรณาการกลางในการหารือแนวปฏิบัติ 
  ตามประเด็นข้อเสนอแนะของคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรอง
แผนงานโครงการของอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) 
และทีมบูรณาการการกลาง หน่วยงานดำเนินโครงการจึงได้เสนอขอปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 

❖ กรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
  (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new normal" สู่ " High Sustainable"  
 

รายการเดิม รายการใหม่ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new 
normal" สู่ " High Sustainable" 
1. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและเพ่ิมขีด
ความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย 
1.1 กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมสมาชิกเครือข่าย
สภาองค์กรชุมชนกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ที่ผลิตชา กาแฟ ไม้ผล พืชเมือง
หนาว ให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วย
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 
 
 
1.2 กิจกรรมย่อย : ยกระดับการเช่ือมโยง
สินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์สู่ระบบ
คลังอาหารครบวงจร ( Form Farm to Table) 
หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 

3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะ "new 
normal" สู่ " High Sustainable" 
1. กิจกรรมหลัก : ส่ งเส ริมและเพ่ิมขีด
ความสามารถการเป็นคลังอาหารปลอดภัย 
1.1 กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมสมาชิกเครือข่าย
สภาองค์กรชุมชนกลุ่มจั งหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ที่ผลิตชา กาแฟ ไม้ผล พืชเมือง
หนาว ให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วย
ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) 
หน่วยดำเนินการหลัก : สำนักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
หน่วยดำเนินการร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 
1.2 กิจกรรมย่อย : ยกระดับการเช่ือมโยง
สินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์สู่ระบบ
คลังอาหารครบวงจร ( Form Farm to Table) 
หน่วยดำเนินการหลัก : สำนักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
หน่วยดำเนนิการร่วม : มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 

 
 
 
 

3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000,000 

 

 
 
 
 
 
 

/(2) โครงการการ... 
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 (2) โครงการการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขและป้องกันปัญหา   
หมอกควันอย่างยั่งยืน  
 

รายการเดิม รายการใหม่ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

โครงการการพัฒ นาเพ่ื อ เพ่ิ มขีดความ 
สามารถในการแก้ไขและป้องกันปัญหา
หมอกควันอย่างยั่งยืน 

1. กิจกรรมหลัก : บูรณาการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
1.1 กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลด
ปัญหาหมอกควัน 
1.1.1 กิจกรรม : การเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้
ทางการเกษตร เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรจังหวัด
เชียงราย/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 
 

 
 
 

 
 
24,700,000 

โครงการการพัฒ นาเพ่ื อ เพ่ิ มขี ดความ 
สามารถในการแก้ ไขและป้องกันปัญหา
หมอกควันอย่างยั่งยืน 

1. กิจกรรมหลัก : บูรณาการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
1.1 กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลด
ปัญหาหมอกควัน 
1.1.1 กิจกรรม : การเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้
ทางการเกษตร เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
หน่วยดำเนินการหลัก : สำนักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 
หน่วยดำเนินการร่วม : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

 
 
 
 

 
24,700,000 

 

❖ กรณีเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 2 กจิกรรมหลัก ดังนี้ 
 (1) โครงการส่งเสริมการค้าและการค้าชายแดนมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 

รายการเดิม รายการใหม่ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

โครงการส่งเสริมการค้าและการค้าชายแดนมุ่ง
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
1. กิจกรรมหลัก : การส่งเสรมิและพัฒนาการ
ค้าและการค้าชายแดนมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์  
1.1 กิจกรรมย่อย ประชุมเตรียมความพร้อม
และประชุมสรุปผลโครงการ 
 
1.2 กิจกรรมย่อย จัดงานแสดงและจำหนา่ย
สินค้า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (East-
Northern Thailand &GMS Expo)  
       - การให้คำปรึกษาธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดและการเงิน 

 
 
 
 
 

300,000 
 
 

25,000,000 

โครงการส่งเสริมการค้าและการค้าชายแดน
มุ่งสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
1. กิจกรรมหลัก : การส่งเสรมิและพัฒนาการ
ค้าและการค้าชายแดนมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์  
1.1 กิจกรรมย่อย ประชุมเตรียมความพร้อม
และประชุมสรุปผลโครงการ /ประเมิน
ผลสำเร็จการประเมินโครงการฯ 
1.2 กิจกรรมย่อย จัดงานแสดงและจำหนา่ย
สินค้า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (East-
Northern Thailand & GMS Expo)  
       - การให้คำปรึกษาธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาดและการเงิน 

 
 
 
 
 

300,000 
 
 

25,000,000 

 
 
 
 
 
 

/รายการเดิม… 
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รายการเดิม รายการใหม่ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

      - เจรจาธุรกิจและแนะนำการตลาดแกผู่้ซื้อ
ล่วงหน้า 
       - East-Northern Thailand Pavilion 
2023 
       - การจัดอบรม/สัมมนาเตรียมความพร้อม
ในการเช่ือมโยงการคา้ระหว่างประเทศ 
       - การเช่ือมโยงการค้าระหว่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 

       - เจรจาธุรกิจและแนะนำการตลาดแก ่
ผู้ซื้อล่วงหน้า 
       - East-Northern Thailand Pavilion 
2023 
      - การเช่ือมโยงการค้าระหว่างประเทศ
(ระดับนานาชาต/ิตา่งประเทศ) 
       - East - Northern Thailand & GMS 
Expo Virtual Trade Fair 

 
 
 
 
 

 

 

 (2) โครงการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนาตะวันออก  
 

รายการเดิม รายการใหม่ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

โครงการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษล้านนาตะวันออก  
1. กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนระบบโลจิสติกส์ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยง GMS 
หน่ วยดำเนิ นการ : สำนั กงานโยธาธิ การ         
และผังเมืองจังหวัดพะเยา 
วิธีดำเนินงาน : จ้างเหมาบริการ 

 
 

30,000,000 
 
 
 

30,000,000 

โครงการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ล้านนาตะวันออก  
1. กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนระบบโลจิสติกส์ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยง GMS 
หน่ วยดำเนิ นการ : สำนั กงานโยธาธิ การ          
และผังเมืองจังหวัดพะเยา 
วิธีดำเนินงาน : ดำเนินการเอง 

 
 

30,000,000 
 
 
 

30,000,000 
 

 

❖ กรณีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสาธารณภัยรองรับการเปลี่ยนแปลง  
 

รายการเดิม รายการใหม่ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดการสาธารณภัยรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1. กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกัน เตรียมความพร้อมและลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบั ติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
หน่วยดำเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขต 15 เชียงราย/ สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
กลุ่มเป้าหมาย : ภาคีเครือข่ายด้าน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครฐั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน 

 
 

13,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดการสาธารณภัยรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1. กิจกรรมหลัก : การพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกัน เตรียมความพร้อมและลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบั ติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 
หน่วยดำเนินการ : ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขต 15 เชียงราย/ สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจั งหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 
กลุ่มเป้าหมาย : ภาคีเครือข่ายด้าน 
การป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน  
 

 
 

13,000,000 

 
 

/กรณีพิมพ์ข้อมูลคาดเคลื่อน... 
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❖ กรณีพิมพ์ข้อมูลคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 เชียงน้อย 

                         

รายการเดิม รายการใหม่ 
โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ โครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 5 เชียงน้อย  
1. กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 5 เชียงน้อย เชียงราย 
เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ เชียงม่วน 
1.1 กิจกรรมย่อย :  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วัฒนธรรมและเชิงกีฬาริมแม่น้ำลาว
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ ยวเชียงราย 
พะเยา (ห้าเชียงน้อย) บ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบล
หย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดพะเยา 
1.2 กิจกรรมย่อย :  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมตลาดเก่า 
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ ยวเชียงราย 
พะเยา (ห้าเชียงน้อย) บ้านเชียงคำ หมู่ที่ 15 
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
พะเยา 

 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 

17,300,000 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 5 เชียงน้อย  
1. กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเชียงราย พะเยา 5 เชียงน้อย เชียงราย 
เชียงแสน เชียงของ เชียงคำ เชียงม่วน 
1.1 กิจกรรมย่อย :  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วัฒนธรรมและเชิงกีฬาริมแม่น้ำลาว
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ ยวเชียงราย 
พะเยา (ห้าเชียงน้อย) บ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบล
หย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดพะเยา 
1.2 กิจกรรมย่อย :  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมตลาดเก่า 
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ ยวเชียงราย 
พะเยา (ห้าเชียงน้อย) บ้านเชียงคำ หมู่ที่ 15 
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
พะเยา 

 
 
 
 

17,300,000 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 

 

 เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานช่วยอำนวยการ
พิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ 
(อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) และทีมบูรณาการการกลาง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การทบทวนปรับปรุงรายรายละเอียดแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ      
แจ้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทย และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ พิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม                    เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
 
 
 

/5.3 การพิจารณา... 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

 5.3 การพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) กรณีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ    
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์       
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็น     
กลุ่มจังหวัดสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

   สำนั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนั กงานการตรวจเงินแผ่นดินภู มิภาคที่  9                   
(จังหวัดลำปาง) ได้เข้าทำการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 
ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน    
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563      
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย       
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 และส่งรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ    
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ฯ ให้กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะโดยกำหนดให้
แจ้งผลการดำเนินการ  ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) ทราบ
ภายใน 60 วัน 

   จากข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 
(จังหวัดลำปาง) ได้เข้าตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4     
ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน                  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่ งมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่กลุ่มจังหวัด                    
จะต้องดำเนินการ ดังนี้  

   ข้อตรวจพบที่  2 ผลการดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เกิ ดผลสัมฤทธิ์        
ตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด    

   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) มีข้อเสนอแนะให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์การบริหาร
โครงการที่ดี เพ่ือให้ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน    
และกำหนดผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ/กิจกรรม 

   เพ่ือให้การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 
(จังหวัดลำปาง) กรณีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 
ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน     
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรด
พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์การบริหารโครงการที่ดี เพ่ือให้ส่วนราชการ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบการติดตาม
และประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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   แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การบริหารโครงการที่ดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

   1. แนวทางการจัดทำโครงการ/ลักษณะโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
   (1) โครงการจะต้องสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา       

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และมีความเชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่า 
รวมทั้งมีผลลัพธ์ที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ  

   (2) การกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
สำหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และต้องระบุ
ค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มาและเป็นปัจจุบัน) หรือค่าเป้าหมาย (Benchmark) 
และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

    (3) โครงการสำคัญควรมีลักษณะเป็นโครงการที่มีกิจกรรม พ้ืนที่ เป้าหมาย และ
ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ตอบสนองการขับเคลื่อนแผนงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพกรณีมีพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก จะต้องจัดลำดับ
ความสำคัญ และแบ่งระยะเวลาดำเนินงานเป็นรายปี 

    (4) โครงการจะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย 
ในกรณีที่มีสินทรัพย์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการตั้งงบประมาณ
สำหรับบริหารจัดการและบำรุงรักษาในระยะต่อไป 

    (5) โครงการต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบ    
ที่ใช้ในการดำเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่ดำเนินงาน บุคลากร การบริหาร
ความเสี่ยง และการบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับ
ประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ) และด้านระยะเวลา (ต้องดำเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ) รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการดำเนิน
โครงการ ทั้งนี้  โครงการที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับ         
การอนุมัติ/อนุญาต จากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ ต้องมี
รายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน กรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างจะต้องมีแบบรูปรายการโดยสังเขป 
พร้อมด้วยเอกสารยืนยัน  ว่าสามารถดำเนินโครงการได้ทันทีและต้องมีรายละเอียดประมาณ
การค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ 

    (6) โครงการต้องมีความคุ้มค่า โดยต้องแสดงผลลัพธ์ หรือผลประโยชน์ของโครงการ  
ที่คาดว่าจะได้รับด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาทิ จำนวนปะชากร จำนวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะผลประโยชน์
ที่ประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับอย่างชัดเจน และต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ        
ของกลุ่มเป้าหมาย มีความยั่งยืน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 

    (7) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง สำหรับโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม 

    (8) โครงการจะต้องไม่ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของ       
ส่วนราชการ 

/(11) ไม่เป็นค่าใช้จ่าย… 
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    (11) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภคของส่วนราชการ 

    (12) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน      
เว้นแต่ (1) ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง หรือเป็นประเด็นสำคัญของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องมีการระบุไว้ในส่วนของประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่      
และบทวิ เคราะห์ของแผนพัฒนาฯ (2) กลุ่ ม เป้ าหมายต้องไม่ ใช่ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ         
รวมทั้งจะต้องแสดงเป้าหมาย ขอบเขตการดำเนินงานให้ชัดเจน 

    (13) ต้องไม่เป็นกิจกรรมย่อย ควรบูรณาการกิจกรรมประเภทเดียวกัน หรือเกี่ยวข้อง
กันเข้าด้วยกัน 

    (14) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับ   
กลุ่มประชาคมอาเชียน+3 และต้องรายงานผลการดำเนินงานว่าตอบสนองต่อแนวทางการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด และแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นโดยจัดส่งรายงานผลการดำเนินการ
ดังกล่าวมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใน 20 วันหลังการเดินทาง 

    (15) โครงการต้องไม่เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. หลักเกณฑ์การบริหารโครงการที่ดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

   (1) หน่วยงานดำเนินโครงการจะต้องเริ่มต้นการดำเนินการทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ
และมอบอำนาจในการดำเนินการ/จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์        
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

   (2) หน่วยงานดำเนินโครงการจะต้องดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน     
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีงบประมาณ 

   (3) เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ที่ส่วนราชการ เพ่ือเป็นหลักฐาน     
ในการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการ 

   (4) ให้หน่วยงานดำเนินโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน ฯ เพ่ือติดตามและประเมินผล
ความสำเร็จ ความคุ้มค่า ผลกระทบและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับของโครงการตั้งแต่เริ่ม
ดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเสร็จสิ้นโครงการและรายงานผลให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ภายใน 15 วัน หลังดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ 

   (5) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมินผล ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการของหน่วยงานดำเนินโครงการ
โดยรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราห์ผลสำเร็จในระดับโครงการว่าสอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับ
ประเด็นการพัฒนาและระดับแผนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดต่อไป 

 
 
 
 

/จึงเสนอท่ีประชุม… 
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นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา 
ศรีสวัสดิ์  
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 
 

   จึงเสนอที่ประชุมโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์     
การบริหารโครงการที่ดีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง) และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ 
แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพ่ือแจ้งแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การบริหารโครงการที่ดี    
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้หน่วยดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของกลุ่มจังหวัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป  
 

มติที่ประชุม             เห็นชอบ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพ่ือแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติและหลักเกณฑ์การบริหารโครงการที่ ดีของกลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2                  
ให้หน่วยดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป 
 

  5.5 การโอนทรัพย์สินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
❖ 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 

   คณ ะกรรมการวินิ จฉั ยการจัดซื้ อจั ดจ้ างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ 
(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
จัดหาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้  

   (1) โครงการเพ่ิมขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม การถ่ายทอด
องค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัยโดยมีสำนักงาน
เกษตรจังหวัดน่าน เป็นหน่วยดำเนินการ      

 
          /(2) โครงการบูรณาการ… 
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