รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ครั้งที่ 4/2564
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)
และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom conference meeting)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสมชัย
เลิศประสิทธิพันธ์ แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี /
ประธาน
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
2. นายสุรศักดิ์
ผลยังส่ง
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
รองประธานกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์
ศิริมังคะลา
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
รองประธานกรรมการ
4. นายพรหมพิริยะ
กิจนุสนธิ์
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รองประธานกรรมการ
5. นางสุภาพร
เจียมเจือจันทร์ คลังจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
6. นางสาวปราณิสา
สุกระจ่าง
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
7. นายสุวิทย์
พลเสน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
8. นายประหยัด
ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการ
9. นายสมยศ
บุญอาจ
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
10. นายสุปัน
รามสีดา
แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม กรรมการ
11. นายพิชิตชัย
หอมหงษ์
แทนแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
กรรมการ
12. นายจักรพงศ์
พานิช
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการ
13. นางอโณทัย
พรหมธีระวงศ์ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
14. นางจิราพรรณ
กลิ่นเกลา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
15. นางทัศนาวลัย
ชุมแสงศรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ
16. นายเผชิญ
ม่วงกลม
นายกเทศมนตรีตำบลคอกกระบือ
กรรมการ
17. นายธงชัย
แสงบรรจง
แทนนายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
กรรมการ
18. นายดำรงเกียรติ ศรีเกษม
แทนนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
19. นายสุรพล
กายเพชร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
กรรมการ
20. นางสาวศรัญญา โตมีเฉลิม
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
กรรมการ
21. นางสาวราตรี
จุลบุตร
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
กรรมการ
22. นายธนะกิจ
แทนคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
กรรมการ
23. นางสาวชนิดา
ดีพานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
กรรมการ
24. นางกชนิภา
อินทสุวรรณ์ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการ
25. นายวัชรินทร์
จันทร์เดช
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
26. นางสุคนธ์
สุขอนุเคราะห์ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
27. นางสาวสุทธิดา
แสงเพชร
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
28. นายสมภร
ทัพนาค
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
29. นางสาวอุษา
เทียนทอง
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
30. นายชัยยันต์
อยู่ศิริ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
/31. นายสัมพันธ์...

-231. นายสัมพันธ์
พงษ์พรรณากูล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กรรมการ
32. นายองครักษ์
ทองนิรมล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
33. นางกัลยารัตน์
นิลอ่อน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
34. นายสันชัย
พัฒนะวิชัย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
35. นายวุฒิพงษ์
สุภัควนิช
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ที่ได้รับการแต่งตั้ง)
กรรมการและเลขานุการ
2. นายวรพล
ดวงล้อมจันทร์ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
4. นายอภิชัย
เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนักปราชญ์
ไชยานนท์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
2. นางสาวจิรภัทรา
ชิวปรีชา
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14 สำนักงบประมาณ
3. นางสาวประภาพรรณ พนันเภาว์
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
สำนักงบประมาณ
4. นายอธิราช
กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
5. นายสุรพล
สายสนิท
ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
6. นายยอดเพชร
วัฒนดิเรก
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7. นายรณกฤต
อุดมสุขโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
8. นายภัทรธร
กฤตลักษณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
9. นายพงศกร
ทัศนีย์ไตรเทพ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
10. นายจักรพันธุ์
แก้วสีงาม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงเพชรบุรี
11. นายสุรเชษฐ์
ทองย้อย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
12. นายกิตติวงศ์
แก้วเมือง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์
13. นางสุธาสินี
สัจจวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
14. นายมนันต์พล
ประชาสันติ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
15. นางสาวอำภา
อนุวัตพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
16. นางสาวชลธิชา
เปลี่ยนสมัย
ผู้ช่วยปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
17. นางสาวกิตติกา
เรืองรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
18. นางสาวอารยา
ทองเสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคกลาง สป.มท.
19. นายกิตตินันท์
จั่นศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคกลาง สป.มท.
20. นางสาวกรมณี
ลิขนสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
21. นายปัณณ์ณัช
เตียบน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
/22. นางสาวอัมพิกา...

22. นางสาวอัมพิกา
23. นางสาวจีวรัตน์
24. นายธำรงค์
25. นางสาวหทัยภัทร
26. นางสาวพัชรพร

แก้วถาวร
รุ่งเรือง
กิมซัง
บานแย้ม
เจริญตา

-3เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี แทนผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เนื่องจากการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (zoom
conference meeting) ดั ง นั ้ น เพื ่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยตามหนั ง สื อ ด่ ว นที ่ สุ ด
ที่ มท 0210.5/ว 2272 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งได้ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้แสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ชี้แจงในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ว่า ผู้เข้าประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3
ขององค์ ป ระชุ ม ต้ อ งอยู ่ ใ นที ่ ป ระชุ ม แห่ ง เดี ย วกั น และผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั ้ ง หมดต้ อ งอยู ่ ใ นราชอาณาจั ก ร
ขณะที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 มีจำนวน 39 คน กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดนับเป็น องค์ประชุม คือ ๒0 คน และหนึ่งในสาม
ขององค์ประชุม คือ 8 คน จะเข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุมแห่งเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบองค์ประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางข้างต้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอขานชื่อคณะกรรมการ ก.บ.ก. ตามลำดับ โดยจังหวัด
เพชรบุรีมี ก.บ.ก. เข้าประชุม 9 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี ก.บ.ก. เข้าประชุม 8 คน จังหวัดสมุทรสาครมี ก.บ.ก.
เข้าประชุม 8 คน และจังหวัดสมุทรสงครามมี ก.บ.ก. เข้าประชุม 10 คน รวมแล้วมีผู้เข้าร่วม ก.บ.ก. ทั้งหมด 35 คน
เมื่อองค์ประชุมครบถ้วนพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เนื่องจากเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (zoom) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งได้ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้แสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางเดียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประชุม ก.บ.ก. ได้มีคำสั่งกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ 6/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูร ณาการ (ก.บ.ก) เพื่อทำหน้าที่ว างแนวทางการปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงาน
แบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กำหนด จัดทำแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด วิเคราะห์บูรณาการและให้ความเห็นชอบรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวั ด
และหน้าที่อื่น ๆ
สำหรับการประชุมในครั้ง นี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบ ัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ประกอบกับหน่วยงานที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ จึงเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่ าง 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ มจั งหวั ด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
(หลั ง เก่ า ) และได้ ส ่ ง รายงานการประชุ ม ฯ ให้ ค ณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายงานการประชุ ม ตามหนั ง สื อ
กลุ่มจังหวัดฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว 285 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หากประสงค์จะแก้ไขรายงาน
การประชุมให้แจ้งกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม จึงนำเรียนคณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 และหากมีแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการดำเนิ นโครงการตามแผนปฏิบั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(เงินพับ โดยผลของกฎหมาย)
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้กันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม วงเงิน 62,629,000 บาท
ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีผลการเบิกจ่าย 27,656,855 บาท
2. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมที่กัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 2 กิจกรรม (เงินพับ โดยผลของกฎหมาย) ดังนี้
- โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
1) กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายทะเล เส้นทางทุ่งมะเม่า - บ้านบ่อนอก
ตำบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ความยาว 3,750 เมตร ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 40,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน 37,540,000 บาท ลงนามใน
สัญญา 27 ตุล าคม 2563 สิ้น สุดสัญญา 23 สิงหาคม 2564 (สัญญาสิ้นสุดแล้ว ) กันเงินไว้เบิกเหลื ่ อ มปี
40,000,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้รับจ้างแล้ว 15,363,245 บาท และมีงบประมาณต้องจ่ายเงิน
เป็นค่าก่อสร้างให้กับผู้ร ับจ้างอีก จำนวน 26,090,300 บาท หักค่าจ้างล่วงหน้า 3,913,595 บาท คงเหลื อ
22,176,755 บาท (มี ก ารปรั บ ลดระยะทางงานขนส่ ง วั ส ดุ ท รายถม จำนวน 248 ,904.67 บาท) ดั ง นั้ น
ต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างอีกทั้งสิ้น 21,927,850.33 บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่าย)
2) กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนภายใต้โครงการ
ป่าในเมือง ดำเนิน การโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 3 งบประมาณ 26,061,000 บาท
ก่อหนี้ผูกพัน 25,089,000 บาท ลงนามในสัญญา 12 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 8 เมษายน 2564
(แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 30 เม.ย. – 6 ส.ค. 2564 27 งวดงาน และแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2 6 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564
27 งวดงาน) กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื ่ อ มปี 25,089,000 บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว 12,293,610 บาท คงเหลื อ
12,795,390 บาท โดยกลุ่มจังหวัดฯ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/301 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน
2564 เพื่อติดตามผลการดำเนิน งานและแนวทางการบริห ารสัญญาของโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ได้มีหนังสือ ที่ ทส 0410/2067 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ชี้แจงปัญหาและ
/อุปสรรค...

-5อุปสรรคในการดำเนินโครงการในเบื้องต้นแล้ว จึงขอให้หน่วยงานชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานและแนวทาง
บริหารสัญญาของโครงการเพิ่มเติมแก่ที่ประชุม ก.บ.ก.
สำนักงานทรัพยากรทางทะเล
โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์
และชายฝั่งที่ 3
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนภายใต้โ ครงการป่าในเมือ ง
ซึ่งกิจกรรมนี้ยังก่อสร้างไม่แล้ว เสร็จ เนื่องจากงบประมาณถูกพับไปเมื่อ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศสร้างเส้นทางธรรมชาติ น้ำทะเลบริเวณแหลมผักเบี้ยมีระดับน้ำที่สูงกว่า ทำให้การ
ก่อสร้างล่าช้าออกไป และปัญหาสถานการณ์โควิด การเคลื่อนย้ ายแรงงาน ทาง อบต.แหลมผักเบี้ยได้สั่งปิดพื้นที่
ก่อสร้างห้ามเข้าประมาณ 1 เดือน จึงทำให้กระบวนการทำงานไม่สำเร็จตามที่ได้วางไว้
นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคกลาง

กรณีเงินพับ เนื่องจากมี ความเสียหายของทางราชการที่จะเกิดขึ้นแล้ว
จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการแนวทางการ ดำเนินการ
อาจจะทำได้ คือ
1) กรณี ข อรั บ งบประมาณเร่ ง จั ด สรร หน่ ว ยงานอาจยื ่ น คำขอรั บ การ
สนั บ สนุ น งบประมาณ เฉพาะในส่ ว นที่ เ หลื อ เพื่ อ ดำเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ในวงรอบของการยื่ น เสนอคำขอ
งบประมาณ เช่น งบฟังก์ชั่น งบจังหวัด
2) กรณีมีห นี้สินเกิดจากการดำเนินโครงการต่อให้แล้วเสร็จ ให้ปฏิบัติตาม
แนวทางหนั ง สื อ สั่ ง การของสำนั ก งบประมาณและหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น โครงการที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
พร้อมทั้ง เห็น ชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด จัดส่ง
คำขอโอนเปลี่ยนแปลงตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา
ภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) เพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดำเนินงานการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และให้หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบ
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.2 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 363,467,500 บาท เบิกจ่าย 191,734,308.65 บาท ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จำนวน 5 โครงการ 9 กิจกรรม วงเงิน 170,730,478.41 บาท ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

/ผลการดำเนินโครงการ...

-62. ผลการดำเนิ นโครงการ/กิ จกรรม ณ วั นที ่ 30 พฤศจิ กายน 2564 จำนวน
3 โครงการ 6 กิจกรรมงบประมาณ 167,690,886.01 บาท เบิกจ่ายแล้ว 89,273,713.99 บาท คงเหลือ
81,456,764.42 บาท ดังนี้
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

เงินกัน

ผลการดำเนินงาน

% การ
เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ ยว 167,690,886.01
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
1. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก 102,900,988.80
1.1 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการ
13,449,000
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้า
สำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี
ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

5,551,000 - ก่อหนี้ 8,540,000 บาท

- ผูร้ ับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคสุชินคอนสตรัคชั่น
- สัญญา 24 ก.พ. 64 – 10 ม.ค.
65 15 งวดงาน 320 วัน
- เบิกจ่าย 2,989,000 บาท

35.00 สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

- ผลงาน 75% จะส่ ง งาน
ทั้งหมดภายในเดือน ม.ค. 65
กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้า
สำราญ - ชะอำ ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร

7,898,000 - ก่อหนี้ 35,900,000 บาท

- ผูร้ บั จ้าง หจก. โชคสุชิน คอนสตรัคชัน่
- เบิกจ่าย 28,002,000 บาท

- ผลงาน 83% จะส่ ง งาน
ทั้งหมดภายในเดือน ม.ค. 65
1.2 กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลเลีย บทางรถไฟ เส้นทาง บ้านหนองบุ ญ
ยงค์ -โรงเรีย นวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร

1.3 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย สส.2015 แยก ทล.35 – บ.คลองแขก อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 3.155 กม.

66,000,000 - ก่อหนี้ 66,000,000 บาท

78.00 สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
15.00 สำนักงานโยธาธิการ

- ผูร้ ับจ้าง ห้างหุ่นส่วนจำกัด
และผังเมืองจังหวัด
นครชัยการช่าง
ประจวบคีรีขันธ์
- ลงนาม 23 ก.ค. 64- 19 ต.ค. 65
- เบิกจ่าย 9,900,000 บาท
- ผลงาน 11% ช้ากว่าแผน ได้ส่ง
งานงวดที่ 1, 11, 16 เดือน ธ.ค.
จะเบิกอีก 6.27 ลบ.
23,451,988.80 - ก่อหนี้ 34,700,000 บาท
32.42 แขวงทางหลวง
- ผูร้ ับจ้าง หจก. JVC
ชนบท
- 2 มี.ค. 64 – 28 ต.ค. 64
สมุทรสงคราม
19 งวดงาน / 240 วัน
- เบิกจ่ายแล้ว 11,248,011.20 บาท
- ผลงาน 100% ตรวจรับงาน 3 ธ.ค. 64

ผลผลิตโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 32,259,897.21
2. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 32,259,897.21
ภาคกลางตอนล่าง 2
- กิ จกรรมก่ อสร้ างเส้ นทางจั กรยาน ในทางหลวง 32,259,897.21 - ก่อหนี้ 58,985,000 บาท 45.31
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท เพชรพลัง จำกัด
หมายเลข 3510 ตอนควบคุม 0201,0202 ตอน
- 23 มี.ค. – 19 ต.ค. 64
หนองหญ้าปล้อง – พุสวรรค์ – ยางชุม ระหว่าง กม.
1 งวดงาน / 210 วัน
25+921 - กม.42+785 จั ง หวั ด เพชรบุ รี
- เบิกจ่ายแล้ว
16.864 กิโลเมตร
26,725,102.79 บาท

แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

- แล้วเสร็จ 90% ส่งงาน
กลางเดือน ธ.ค. 64

/3. โครงการป้องกัน…
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3.

ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ผลผลิตโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ก่อหนี้ 32,530,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- ผู้รับจ้าง ห้างหุ่นส่วนจำกัด
ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
- ก่ อ สร้ า งถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวง 32,530,000 โชคสุชิน คอนสตรัคชั่น
- สัญญา 22 ก.ย. 64 – 21
หมายเลข 37 - สนามบินบ่อฝ้าย อ.ชะอำ จังหวั ด
มี.ค. 65 7 งวดงาน 180 วัน
เพชรบุรี ระยะทาง 1.230 กม. (ใช้เงินเหลือจ่าย)
- เบิกจ่ายงวดที่ 1 – 2 แล้ว
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64
จำนวน 10,409,600 บาท
- ผลงาน 61% เร็วกว่าแผน
จะเบิกจ่ายภายในเดือน ม.ค. 65

% การ
เบิกจ่าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

32.00

แขวงทางหลวง
ชนบทเพชรบุรี

รวมโครงการทั้งหมด 3 โครงการ 6 กิจกรรม

มติที่ประชุม
ในส่วนโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ ผู้แทนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ดำเนินการ
ติดตามเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรา 4 ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินได้โดยไม่เกิน 6 เดือน
ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่ มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง ภายหลังดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง ได้โดยไม่เกิน 6 เดือน จึงให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการเพื่อมิให้เงินพับไปโดยผลของกฎหมาย
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.3 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ 220,182,200 บาท จำนวน 4 โครงการ 10 กิจกรรม ยังไม่เบิกจ่าย
โดยมีโครงการดังต่อไปนี้
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้มาตรฐาน
ผลผลิตโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
1,791,900 - เปลี่ย นแปลงรายละเอี ย ด ส ำ น ั ก ง า น เ ก ษ ต ร
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
1.1 กิจ กรรมอบรมพั ฒ นาศัก ยภาพทำการตลาดสิ น ค้ า
114,000 กิจกรรม
ภาคกลางตอนล่าง 2
เกษตร และอาหารปลอดภัย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัย
1.2 กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย
1,677,900
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
ผลผลิตโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
2. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
118,000,000
2.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน –
56,000,000 - เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
แขวงทางหลวงชนบท
กิ
จ
กรรม
บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
2.2 กิ จ กรรมซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต
32,000,000 - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม แขวงทางหลวงชนบท
สายเพชรเกษม - บ้ า นกรู ด ตำบลชั ย เกษม อำเภอ
ประจวบคีรีขันธ์
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/2.3 กิจกรรม...
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
2.3 กิจ กรรมงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข
3187 ตอนเขื่อนเพชร – บางกุฬา ต.หนองขนาน
ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

3. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

30,000,000 - อนุมัติโครงการแล้ว

- อยู่ระหว่างดำเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบ
แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

95,390,300

ภาคกลางตอนล่าง 2
3.1 กิจกรรมปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอนสะพานข้าม
แม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3.2 กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สค. 1018
แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
3.3 กิจกรรมขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3410
ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี
3.4 กิ จกรรมติ ดตั ้ งไฟฟ้ าแสงสว่ างทางหลวงหมายเลข 4
ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - หนองหมู ตำบลศาลาลัย
ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมงบประมาณ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

47,774,200 - อนุมัติโครงการแล้ว

- อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง

แขวงทางหลวง
สมุทรสาคร

13,310,000 - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสาคร
29,276,600 - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม

แขวงทางหลวง
เพชรบุรี

5,029,500 - เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม

แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน)
กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2

5,000,000 - โอนงบประมาณให้แต่ละจังหวัด
220,182,200

รับทราบผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
หลักเกณฑ์/ระเบียบ
1. หลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี ่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กำหนดไว้ว่า
เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องเร่งรัด
ดำเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาล
กำหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างเคร่งครัด หากมีคว ามจำเป็น
เร่งด่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผล
ความจำเป็น เพื่อประกอบการพิ จ ารณาอย่ างครบถ้ว นสมบู รณ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุ ก กรณี ใ ห้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง และให้
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ดังนี้
ข้อ 1 กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอโครงการใหม่ ซึ่งไม่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอโครงการเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
/แบบบูรณาการ…

-9แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งคำขอ เปลี่ยนแปลง
โครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค)
เพื่อพิจ ารณากลั่น กรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค โดยให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอเปลี่ย นแปลงโครงการมายังฝ่ ายเลขานุ การ อ.ก.บ.ภ. ภาค ภายในเดือนมี น าคม
ของปีงบประมาณนัน้ ๆ
ข้ อ 2 การเปลี ่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ราชการประจำปี ของจั งหวั ด
และกลุ่มจังหวัดในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนักงบประมาณ
และดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่
ข้อ 2.1 โครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงินและโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน)
เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้น ๆ
ข้อ 2.2 โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดำเนินการหรือ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ
ข้อ 2.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผ ลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
2.3.1 การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2.3.2 การเปลี ่ ย นแปลงประเภทงบรายจ่ า ย โดยไม่ ม ี ผ ลทำให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
2.3.3 การเปลี ่ ย นแปลงหน่ ว ยดำเนิ น งาน โดยที ่ ว ั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง
2.3.4 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ด ำเนินการที่ไม่กระทบ
ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.3.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
2.3.6 การเปลี ่ ย นแปลงรายละเอี ย ดครุ ภ ั ณ ฑ์ ชนิ ด จำนวน
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity) หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
2.3.7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน อาทิ
สถานที่จั ด จำนวน ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม จำนวนรุ ่ น ค่ า วั ส ดุ ค่ า ใช้ ส อย ค่ า ตอบแทน และระยะเวลาที ่ไ ม่ ท ำให้ จ ำนวน
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง
ข้อ 2.4 การขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมาย
โครงการเดิมให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
ข้อ 2.5 การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.5.1 การจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริหาร
จัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ
/2.5.2 การจ่ายเงิน...

-102.5.2 การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) (กรณีกลุ่มจังหวัดเดิมให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) จากงบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่
จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน)
2.5.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ
ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ.
สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการนอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ต้องเป็นผล
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เท่านั้น เนื่องจากอยู่ในอำนาจหน้าที่กำกับดูแลของ ก.บ.ภ.
ข้อ 3 ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานผลการเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งหมดให้ อ.ก.บ.ภ.
ที่กำกับดูแลภาคทราบ ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายโอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงด้วย
ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่าย
ในแผนงานอื่น ให้กระทำได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพื้นฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ หรือระหว่าง
แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอทำความตกลงกับสำนั ก
งบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 27 การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินจากคลังให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงาน
เดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด
3. หลั ก เกณฑ์ ว ่ า ด้ ว ยการใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย การโอนจั ด สรร หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข
ดังนี้
(1) ต้องมิใช่การโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่ายในงบบุค ลากร
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่
สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
/(2) ต้องไม่…

-11(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ
ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนั ก
งบประมาณ
ข้อ 11 การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ใน
หลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
4.1.1 หน่วยงานขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม คือ
1) โครงการส่งเสริ ม การผลิ ตสิน ค้า เกษตรปลอดภั ย งบประมาณ 1,791,900 บาท
ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยดำเนินการหลักและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ร่วมดำเนินการ
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรในการจำหน่าย
สินค้าเกษตรเกษตรปลอดภัย
กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
วิธีดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทำการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัย งบประมาณ 114,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรจัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย งบประมาณ 1,677,900 บาท
หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงรายการและหน่ว ยดำเนินการ โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์
ของโครงการ แยกรายจังหวัดได้ดังนี้
4.1) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
440,200 บาท
4.2) สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
440,200 บาท
4.3) สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
450,800 บาท
4.4) สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
460,700 บาท
ที่

รายการเดิม
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน
กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพทำการตลาด
สินค้าเกษตร
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

- ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ

จำนวนเงิน
1,791,900

114,000
24,000

10,000

รายการใหม่
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
สนง.กษจ.สส. 440,200 บาท/ สนง.กษจ.สส.
440,200 บาท/ สนง.กษจ.พบ. 450,800 บาท /
สนง.กษจ.ปข. 460,700 บาท
กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพทำการตลาดสินค้า
เกษตร
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
สนง.กษจ.สค. 6,000 บาท/ สนง.กษจ.สส. 6,000
บาท/ สนง.กษจ.พบ. 6,000 บาท/ สนง.กษจ.ปข.
6,000 บาท
- ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ สนง.กษจ.ปข. 10,000 บาท

เหตุผลโอนเปลี่ยนแปลง

จำนวนเงิน
1,791,900
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
114,000 แพร่ระบาดของ
โรคไวรัสฯ ทำให้
24,000 ไม่สามารถรวม
เกษตรกรทั้ง 4
จังหวัด ในจุด ๆ
เดียวได้
10,000

/- ค่าใช้จ่าย…

-12ที่
รายการเดิม
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(จัดรวม 1 ครั้ง 160 คน)
- ค่าวัสดุสำนักงาน

กิจกรรม จัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย
2 ครั้ง
- ค่าเช่าที่พกั
- ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ
- ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าเกษตร
ปลอดภัย
- ค่าวัสดุสำนักงาน

รวม

รายการใหม่
จำนวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
72,000 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (จัดแยก 4 จังหวัด)
สนง.กษจ.สค. 13,500 บาท/ สนง.กษจ.สส. 13,500 บาท/
สนง.กษจ.พบ. 22,500 บาท/ สนง.กษจ.ปข. 22,500 บาท
8,000 - ค่าวัสดุสำนักงาน สนง.กษจ.สค. 1,500 บาท/ สนง.กษจ.
สส. 1,500 บาท/ สนง.กษจ.พบ. 2,500 บาท/
สนง.กษจ.ปข. 2,500 บาท
1,677,900 กิจกรรม จัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย 4 ครั้ง

เหตุผลโอน
เปลี่ยนแปลง
จำนวนเงิน
72,000
8,000

1,677,900

75,000 - จ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย
1,671,900
200,000 สนง.กษจ.สค. 417,975 บาท/ สนง.กษจ.สส. 417,975 บาท/
1,396,900 สนง.กษจ.พบ. 417,975 บาท/ สนง.กษจ.ปข. 417,975 บาท
6,000 - ค่าวัสดุสำนักงาน สนง.กษจ.สค. 1,225 บาท/
สนง.กษจ.สส. 1,225 บาท/ สนง.กษจ.พบ. 1,825 บาท/
สนง.กษจ.ปข. 1,725 บาท
1,791,900

รวม

6,000

1,791,900

ผู้แทนเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สำหรับโครงการดังกล่าวเดิมจะจัดอบรมเกษตรปลอดภัย 1 ครั้ง เป้าหมาย 160 ราย
รวมเกษตรกร 4 จั ง หวั ด เข้ า ด้ ว ยกั น และจั ด งานเกษตรปลอดภั ย 2 ครั ้ ง ซึ ่ ง จะไปจั ด ตามภู ม ิ ภ าคต่ า ง ๆ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง ภาคกลาง 1 ครั้ง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด - 19 การรวมพลมากกว่า 100 คน
จะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการและ
หน่วยดำเนินการแยกเป็นรายจังหวัด โดยกิจกรรมอบรมเกษตรปลอดภัย จัดอบรมแยกรายจังหวัด (4 จังหวัด)
จั ง หวั ด ละ 1 ครั ้ ง เป้ า หมายเกษตรกรสมุ ท รสาครและสมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด ละ 30 ราย จั ง หวั ด เพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 50 ราย และการจัดงานเกษตรปลอดภัย จัดแยกรายจังหวัด (4 จังหวัด) จังหวัดละ
1 ครั้ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจกรรมดั งกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ
ของโครงการ สำหรับผู้รับผลประโยชน์หน่วยงานจะประเมินรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอน
เงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงด้วย
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณ
รายจ่ายการโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงาน
เดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด
/2. หลักเกณฑ์…

-132. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้อ 2.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.3.3 การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง
2.3.4 การเปลี ่ ย นแปลงกิ จ กรรม หรื อ พื ้ น ที ่ ด ำเนิ น การ ที ่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ
กลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.3.7 กรณีการเปลี ่ย นแปลงรายละเอีย ดกิ จ กรรมในงบดำเนิ นงาน เช่น
สถานที่จ ัด จำนวนผู้เข้าร่ว ม จำนวนรุ่น ค่าวัส ดุ ค่าใช้ส อย ค่า ตอบแทน และระยะเวลา ที่ไม่ท ำให้จ ำนวน
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง
แนวทางการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
การเปลี ่ ย นแปลงโครงการดั ง กล่ า ว เป็ น การเปลี ่ ย นแปลงโครงการที ่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจั งหวั ดและกลุ ่ มจั งหวั ด ข้ อ 2.3.3
“การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมพื้นที่ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายไม่
เปลี ่ ย นแปลง” ข้ อ 2.3.4 “การเปลี ่ ย นแปลงกิ จกรรม หรื อพื ้ นที ่ ดำเนิ นการที ่ ไม่ กระทบต่ อ กลุ ่ มเป้ า หมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ” และข้อ 2.3.7 “การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน อาทิ สถานที่
จัด จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่ าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง” ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกล่าว ไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. และไม่ต้อง
ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งอยู่ตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กำหนด ไม่กระทบต่อ
ผู้อำนวยการกองจัดทำ
วัตถุประสงค์ อยู่ในอำนาจของ ก.บ.ก. การโอนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใต้โครงการ
งบประมาณเขตพื้นที่ 14 เดียวกันและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบให้ เ ปลี ่ ย นแปลงโครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย
ทั้ง 2 กิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.บ.ภ. กำหนด ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และอยู่ในอำนาจของ ก.บ.ก.
เป็นการขอโอนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายใต้โครงการเดียวกัน ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสำนัก
งบประมาณ
4.1.2 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
1) กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน – บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ 56,000,000 บาท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
วัตถุประสงค์โครงการ
1.1) เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถใช้ ถนนเป็นเส้นทางในการ
เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
1.2) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นการนำรายได้เข้ามาสู่ท้องถิ่น
และประชาชนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ
/กลุ่มเป้าหมาย…

-14กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ผู้ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวในการเดินทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและท่องเที่ยว
วิธีดำเนินการ จ้างเหมาปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน – บ้านบางตะบูน
ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม. 0+000 - กม. 3+320 ระยะทาง 3.320 กม.
หน่ วยงานขอเปลี ่ ยนแปลงปรั บลดระยะทางการดำเนิ นงานลดลง 1 กม.
เนื่องจาก อบต. คลองโคน ได้รับสนันสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จึงปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างจำนวนเงินที่ลดลง ดังนี้
ที่
1.

รายการเดิม
รายการใหม่
เหตุผลที่โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล 56,000,000 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่ง
46,000,000 - ปรั บ ลดระยะทางลดลง
ตะวันตก
ทะเลตะวันตก
1 กม. เนื่องจาก อบต.คลองโคน
กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน –
กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน –
ได้ ร ั บ สนั น สนุ น งบประมาณ
บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง
บ้า นบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอ
ในการก่อสร้าง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
- ปรั บ ลดวงเงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง
งบรายจ่าย : ลงทุน
งบรายจ่าย : ลงทุน
จำนวนเงินที่ลดลง
1. ระยะทางการก่อสร้าง 3.320 กม.
1. ปรับลดระยะทางเหลือ 2.320 กม.
2. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง
2. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวนเงินที่
ลดลง 10,000,000 บาท
รวม
56,000,000
รวม
46,000,000

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพิ่ม
คุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมาย การให้บริการของกระทรวงด้วย
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วย
รับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด
2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้อ 2.2 โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ หรือแผนการ
ใช้จ่าย งบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ
3. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562
(2) ต้ อ งไม่ น ำไปกำหนดเป็ น อั ต ราบุ ค ลากรตั ้ ง ใหม่ รายการค่ า จั ด หาครุ ภ ั ณ ฑ์
ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่
มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
/แนวทาง...

-15แนวทางการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
1) การเปลี ่ ย นแปลงโครงการดั ง กล่ าว เป็ นการเปลี ่ ยนแปลงโครงการที ่ ไม่ ก ระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ 2.2 “โครงการเดิม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นที่ดำเนินการ หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินโครงการ
หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ” ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกล่าวต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
เนื่องจาก เป็นรายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัด
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่
ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
2) กรณีเงินคงเหลือ (งบลงทุน) จำนวน 10,000,000 บาท เห็นควรนำไปพิจารณาใช้
เงินหมดความจำเป็นสำหรับดำเนินกิจกรรมอื่น ตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา
ผู้อำนวยการกองจัดทำ
งบประมาณเขตพื้นที่ 14

ฝากเรื่องขอโอนเปลี่ยนแปลงขอให้เร่งรัดเสนอมา ถ้านำงบประมาณ 10 ล้านบาท
ไปดำเนินกิจกรรมใหม่ เพราะจะได้เป็นไปตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา
ถนนเส้นนี้ได้รับเงินอุดหนุนมาดำเนินการ 1 กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แทนผู้ว่าราชการ
แขวงทางหลวงชนบทต้องไปเก็บภาพถ่ายมาให้ที่ประชุมทราบ ในส่วนของการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
ดำเนินการจะเหลือระยะทาง 2.320 กิโลเมตร ตัดไป 1 กิโลเมตร ในการคำนวณ
งบประมาณแขวงทางหลวงชนบทได้มีการประมาณการแล้วไม่ได้เอา 1 กิโลเมตร มาคำนวณ ซึง่ ได้คำนวณส่วนที่เหลือ
และในงานก่อสร้างจะมีสะพาน มีการคำนวณใหม่แล้วงบประมาณอยู่ที่ 46 ล้านบาท จึงได้ปรับลดไป 10 ล้านบาท
นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
ในส่วนของเงิ นส่ วนต่ างจะต้ องพิ จารณารายละเอี ยด ปร. 4 – 5 แบบแปลน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
ในดุลพินิจของสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ พิจารณาเรื่องความเหมาะสมและ
การพัฒนาภาคกลาง
รู ป แบบค่ า งานที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จะต้ อ งมี ก ารคำนวณราคาค่ า ก่ อ สร้ า งที ่ เ สนอมา
ซึ่งจะได้รับอนุมัติ งบประมาณนั้น อาจจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่หน่วยงานเสนอมา ซึ่งต้องขอความ
เห็นชอบจากสำนักงบประมาณ สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือถ้ายังไม่มีภารกิจอื่นกลุ่มจังหวัดฯ จะขอสำรองไว้ก่อน
ถ้ามีกิจกรรม/โครงการให้เสนอมาในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน – บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม งบประมาณที่เสนอใหม่ 46,000,000 บาท และขอให้ผู้แทนจังหวัดสมุทรสงครามหารื อ กับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการนำงบประมาณส่วนที่เหลือ 10,000,000 บาท ว่าจะใช้ดำเนินโครงการ
ใดหรือไม่ เพื่อให้นำมาเสนอในที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งต่อไป
4.1.2 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบล
ชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.800 กม. งบประมาณ 32,000,000 บาท
ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์
/วัตถุประสงค์…

-16วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพิม่ ศักยภาพและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
2) ทำให้แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพในการรองรับ
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย ราษฎรในพื้นที่ ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยว
วิธีดำเนินการ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม บ้านกรูด ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.800 กม.
หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงการปรับลดระยะทาง เนื่องจากนำงบประมาณส่วนที่
เหลือจากการปรับลดระยะทางไปชำระหนี้งบประมาณที่ถูกพับไปพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ที่
1.

รายการเดิม
รายการใหม่
เหตุผลที่โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
32,000,000 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
15,101,000 เนื่องจากนำงบประมาณส่วนที่เหลือไปชำระ
ชายฝั่งทะเลตะวันตก
ชายฝั่งทะเลตะวันตก
หนี้ที่ถูกพับไปพระราชบัญญัตวิ ิธีการ
กิ จกรรมซ่ อมสร้ างผิ วทางแอสฟั ลติ ก
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพื่อบรรเทา
คอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด
คอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่
ตำบลชั ย เกษม อำเภอบางสะพาน
ตำบลชั ยเกษม อำเภอบางสะพาน
ซึ่งได้เลือกดำเนินการซ่อมสร้างถนนในส่วนที่มี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง
ความจำเป็นเร่งด่วนในช่วงชุมชนก่อน ส่วน
ระยะทาง 7.800 กม.
2.755 กม.
ระยะทางที่เหลือได้บรรจุไว้ในแผนคำขอ
งบรายจ่าย : ลงทุน
งบรายจ่าย : ลงทุน
งบประมาณของกรมทางหลวงชนบทประจำปี
พ.ศ 2566 เรียบร้อยแล้ว และได้ชี้แจงทำ
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ทราบแล้ว
และมีเงินหมดความจำเป็นจำนวน
16,899,000 บาท
รวม
32,000,000
รวม
15,101,000

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพิ่ม
คุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมาย การให้บริการของกระทรวงด้วย
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วย
รับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด
2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้อ 2.2 โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดำเนินการ หรือแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณหรือยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ
/3. หลักเกณฑ์...

-173. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562
(2) ต้ อ งไม่ น ำไปกำหนดเป็ น อั ต ราบุ ค ลากรตั ้ ง ใหม่ รายการค่ า จั ด หาครุ ภ ั ณ ฑ์
ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่
มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
แนวทางการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
1) ฝ่ายเลขานุ การฯ พิจารณาแล้ วเห็ นว่ า การเปลี่ ยนแปลงโครงการดั งกล่ าว เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวั ด
และกลุ่มจังหวัด ข้อ 2.2 “โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นที่ดำเนินการ หรือแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ” ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกล่าวต้อง
ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจาก เป็นรายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาท
ขึ้นไป ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน
15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ และงบประมาณที่เหลือ 16,899,000 บาท
เห็นควรนำไปพิจารณาใช้เงินหมดความจำเป็นสำหรับดำเนินกิจกรรมอื่น ตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
โครงการเดิมต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปลี่ยนแปลงเพื่อไปใช้หนี้มีความเห็นด้วย
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร แต่ถ้าจะไม่ทำหรือจะใช้หนี้ เกรงว่าจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือไม่
นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน
การเปลี่ยนแปลงเงินที่พับไปจังหวัดฯ ได้หารือกับสำนักงบประมาณ ว่ากรณีที่พับไป
หัวหน้าสำนักงาน
ต้องหางบประมาณมาชดเชย แหล่งที่มาเป็นงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งสามารถ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินการได้ 2 อย่าง คือ ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ
เหลือจ่ายของสมุทรสาครกับสมุทรสงคราม ต้องได้รับความเห็นชอบของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ และผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดฯ ในส่ว นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือกิจกรรม
เนื่องจากกรณีงบประมาณที่พับไป เป็นกรณีที่มีนิติ บุคคลภายนอก ซึ่งมีความจำเป็น เพราะเขาเดือดร้อนต้อง
ดำเนินการหางบประมาณใช้ แนวทางที่หารือสำนักงปบระมาณ ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรรไปชำระหนี้ได้
นางสาวปราณิสา สุกระจ่าง
การทำโครงการเส้นทางถนนต้องมีการทำประชาพิจารณ์ ขอความเห็นชอบจาก
แทนท่องเที่ยวและกีฬา
ประชาชน หากได้รับผลกระทบหรือผลประโยชน์อะไรหรือไม่ แผนงานโครงการ
จังหวัดเพชรบุรี
ที่ทำมา 7.800 กิโลเมตร พอมาปรับลด จังหวัดได้ทำประชาพิจารณ์อีกครั้ง
หรือไม่ เพราะประชาชนคาดหวังว่าจะใช้ระยะทางเท่าเดิม พอมาปรับลดระยะทางลงประชาชนได้รับผลกระทบ
หรือไม่ มีความยินยอมให้ปรับลดระยะทางหรือไม่ เหตุผลนี้สามารถนำมาประกอบในเรื่องของการปรับลดระยะทาง
ส่วนนี้ได้ ถ้าประชาชนยินยอม
ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบท
เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากประชาชนในพื้นทีม่ ีความเห็นด้วยที่จะปรับระยะทาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7.800 กิโลเมตร ปรับลดงบประมาณที่ พับไป โดยมีพื้นที่ของป่ าร่วมอยู่ ด ้ วย
ซึ่งได้ทำประชาคมประชนในพื้นที่แล้ว มีความเห็นด้วยให้ดำเนินการในเขตชุมชนก่อน จึงได้ปรับลดระยะทางลง
/นายนักปราชญ์ …

-18นายนักปราชญ์ ไชยานนท์
กรณีที่มีงบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีของปี 2562 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
2563 จะประสบในหลายหน่วยงาน ในงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ
การพัฒนาภาคกลาง
จะมีหารือเข้ามาโดยตรง หรือหารือกับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง รวมถึงทาง
กระทรวงมหาดไทยก็มี ในกรณีที่มีงบประมาณของส่วนราชการที่ถูกพับไป มีความจำเป็นที่ส่วนราชการนั้น ๆ จะขอใช้
งบประมาณปีปัจจุบันในการชำระหนี้ และให้ความสำคัญกับสถานที่ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ส่วนราชการก่อหนี้ขึ้นมาแล้วไม่
ชำระ เอกชนไม่ได้ทำอะไรเสียหาย เขาจะฟ้องร้องเป็นคดีความ ในส่วนของงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ จะดึงใน
ส่วนของงบประมาณประจำปี บริหารงบประมาณปีปัจจุบัน ปี 2565 ที่กระจ่ายอยู่ตามจังหวัดมาดำเนินการ ในเบื้องต้น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการหารือ ว่าจะต้องใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ มาดำเนินการชำระ ลดค่างานลง เพื่อเอา
งบประมาณส่วนต่างมาชำระหนี้ และมียกเลิก 1 รายการ ซึ่งการชำระหนี้เป็นเหตุผลความสำคัญตามเงื่อนไขที่ ก.พ.
ให้ไว้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จากการปรั บลด
โดยจะต้องทำความตกลงกับประชาชนว่าจะทำในส่วนที่จำเป็นก่อน ส่วนงบประมาณที่เหลือจะตั้งในปี 2567 ต่อไป
และกระทรวงมหาดไทยได้มีประชุมทีมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีงบพับไปที่ไม่ใช่งบประมาณ ปี 2562
(พ.ศ. 2557 - 2561) และ พ.ศ. 2563 จะเป็นอย่างไร กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเป็นผลเกิดจากงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นอำนาจการกำกับดูแลของ ก.บ.ภ. อยู่แล้ว เงื่อนไขนี้เมื่อผ่าน ก.บ.ก. เสร็จแล้ว ต้องเสนอรอง
นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบภาค ส่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับทีมบูรณาการช่วยกันกลั่นกรอง
แล้วเสนอนายกรัฐมนตรี เมื่อเห็นชอบแล้วต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา
ข้อสังเกตมีบางส่วนขอไปใช้เงินตกพับ เป็นโครงการใหม่ต้องขอทำความตกลง
ผู้อำนวยการกองจัดทำ
กับ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ไม่กระทบกับเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการกลุ่มจังหวัด
งบประมาณเขตพื้นที่ 14
สอดคล้องตามหลักการและแนวทางปฏิบัติตามมติ ก.บ.ภ. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2564 เรื่องเปลี่ย นแปลงโครงการเพื่อชดใช้เงินที่พับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบประมาณที่พับไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน พ.ศ. 2564 แต่เป็นงบประมาณที่พับ
ไป ปี 2563 จะสามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2565 ได้หรือไม่ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือไม่
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ อ.ก.บ.ภ.ภาค ต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ ให้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดงบประมาณโครงการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบลชัยเกษม
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการปรับลดระยะทางจาก 7.800 กม. เหลือระยะทาง 2.755 กม.
เนื่องจากเป็นการดำเนินการในส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
4.1.3 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
1) กิจ กรรมปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สค. 1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4
บ้านคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ 13,310,000 บาท ดำเนินการโดยแขวงทาง
หลวงชนบทสมุทรสาคร
วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
2) เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน ได้ใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย
3) เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ
4) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป
/ความเหมาะสม...

-19วิธีดำเนินการ จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ
จราจร ถนนสาย สค. 1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 กม. 5+700 - กม. 7+445 บ้านคลองมะเดื่อ อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางรวม 7.449 กม.
หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
ที่
1.

รายการเดิม
รายการใหม่
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
โครงการ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
13,310,000 โครงการ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สค.
แสงสว่า งและไฟสัญญาณจราจร สาย สค.
1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 กม. 0 +
1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 กม.
000 - กม. 7 + 449 บ้านคลองมะเดื่อ
5+700 - กม. 7+445 บ้านคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอกระทุ ่ ม แบน จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
ระยะทาง 7.449 กม.
ระยะทาง 1.745 กม.
งบรายจ่าย : ลงทุน
งบรายจ่าย : ลงทุน
- งานปรับปรุงทางเท้า
- งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างทางเท้า
- งานปรับปรุงทางจักรยาน
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- งานปรับปรุงทางเท้า
- งานปรับปรุงทางจักรยาน
รวม
13,310,000
รวม

เหตุผลที่โอนเปลี่ยนแปลง
จำนวนเงิน
13,310,000 มีการปรับลดเนื้องาน
เนื่องจากเนื้องานเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างทางเท้า
และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ได้ใช้งบประมาณจาก
กรมทางหลวงชนบท
ดำเนินการไปแล้ว และเป็น
การต่อยอดกิจกรรมปรับปรุง
ทางเท้า

13,310,000

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
โอนเงิน จัดสรรหรือเปลี่ย นแปลงเงิน จัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภ าพ
การให้บริการเพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็นหรือ
ความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้ง สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงด้วย
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิตหรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วย
รับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่สำนักงบประมาณกำหนด
2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้อ 2.2 โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ด ำเนินการหรือแผนการ
ใช้จ่าย งบประมาณหรือยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ
3. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562
(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภ ัณฑ์
ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่
มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
/แนวทาง...

-20แนวทางการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
การเปลี ่ ยนแปลงโครงการดั งกล่ าว เป็ นการเปลี ่ ยนแปลงโครงการที ่ ไม่ กระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ 2.2 “โครงการเดิมที่
มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นที่ดำเนินการ หรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมภายใต้โครงการ” ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกล่าว ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
เนื่องจากเป็นรายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัด
ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ เป็นการต่อยอดกิจกรรมของโครงการเดิม โดยโอนเปลี่ยนแปลงภายใต้กิจกรรมเดิม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ จาก 4 กิจกรรม คงเหลือ 2 กิจกรรม ระยะทางดำเนินการเพิ่มขึ้น งบประมาณคงเดิม
การพัฒนาภาคกลาง
สามารถดำเนินการได้เลย
มติที่ประชุม
เห็น ชอบโครงการพั ฒ นาเส้น ทางการท่ องเที ่ยวกลุ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนล่ าง 2
กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สค. 1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 กม. 0+000 - กม. 7+449 บ้านคลอง
มะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางรวม 7.449 กม.
2) กิจกรรมขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3410 ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก
ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 29,276,600 บาท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงเพชรบุรี
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุตบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางแก่นักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
วิธีดำเนินการ จ้างเหมาขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3410 ขนาด 2 ช่องจราจร
โดยขยายไหล่ทางจากข้างละ 1 เมตร เป็น 2.5 เมตร ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง กม. 29+250 - กม. 32+250 ระยะทาง 3.000 กม.
หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
ที่
1.

รายการเดิม
รายการใหม่
เหตุผลที่โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
29,276,600 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
29,276,600 เนื ่ อ งจากมี ค วามผิ ด พลาด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
คลาดเคลื่อนในการส่งข้อมูลใน
กิจกรรมขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข
กิจกรรมขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข
รายละเอียดโครงการ
3410 ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก ตำบลกลัด
3410 ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก ตำบลกลัด
(ใน ปร.4 ปร. 5 ข้อมูลถูกต้อง)
หลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
หลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
งบรายจ่าย : ลงทุน
งบรายจ่าย : ลงทุน
(ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3410
(ขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข
ผิ ว ทาง AC กว้ า ง 7 เมตร ขนาด 2 ช่ อ ง
3410 ผิวทาง AC กว้าง 7 เมตร ขนาด
จราจร โดยขยายไหล่ ท างจากเดิ มข้า งละ
2 ช่องจราจร โดยขยายไหล่ทางจากเดิม
1 เมตร เป็นข้างละ 2.5 เมตร ตอนเขื่อ น
ข้ า งละ 1 เมตร เป็ น ข้ า งละ 2.5 เมตร
เพชร - ห้วยโสก ระหว่าง กม. 29+250 ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก ระหว่าง กม.
กม. 32+250 ระยะทาง 3.000 กม.)
27+850 - กม. 30+850 ระยะทาง
3.000 กม.)
รวม
29,276,600
รวม
29,276,600

/1. ระเบียบ…

-211. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรรหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพิ่ม
คุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็นหรือ
ความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมาย การให้บริการของกระทรวงด้วย
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอน
เงิ นจั ดสรรจากผลผลิ ต หรื อโครงการใด ๆ ไปตั ้ งจ่ ายในผลผลิ ต หรื อโครงการอื ่ น ๆ ภายในแผนงานเดี ยวกั น
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วย
รับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด
2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้ อ 2.3 การขอเปลี ่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของโครงการที ่ ไ ม่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการฯ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.3.1 การแก้ ไ ขข้ อ ความที ่ พ ิ ม พ์ ค ลาดเคลื ่อ น ตกหล่ น ให้ ถ ู ก ต้ อ งตามข้ อ เท็ จจริง
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
3. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ. 2562
(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิ น รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
แนวทางการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
การเปลี่ ยนแปลงโครงการดั งกล่ าว เป็นการเปลี่ ยนแปลงโครงการที ่ ไม่ กระทบต่ อวั ตถุ ประสงค์
ของโครงการ และเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ 2.3.1 “การแก้ไขข้อความที่พิมพ์
คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ” ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกล่าว
ไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. และไม่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดต้องรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงโครงการ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา
ตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ แล้วออกใบงวดงานไป
ผู้อำนวยการกองจัดทำ
ให้กลุ่มจังหวัดฯ รายละเอียดจะต้องตรงกัน ซึ่งในใบงวดได้ระบุระยะทาง กม. ไว้
งบประมาณเขตพื้นที่ 14
ไม่ต้องขอความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็นการแก้ไขความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในการส่งข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง และในการขออนุมัติงวดที่ยังเหลืออยู่ ให้แนบมติของ
ก.บ.ก. มายังสำนักงบประมาณด้วยว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ/กิจกรรม ไม่ต้องขอทำความตกลง แต่ให้มี
หนังสือแจ้งไป โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ แต่แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อทราบ
/มติที่ประชุม...

-22มติที่ประชุม
เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิ จ กรรมขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 3410 ตอนเขื ่ อนเพชร – ห้ ว ยโสก ระหว่ าง กม.27+850 –
กม. 30+850 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากพิมพ์ข้อความผิดพลาดคลาดเคลื่อน โดยไม่
ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ แต่ให้แจ้งมติการประชุม ก.บ.ก. ไปยังสำนักงบประมาณเพื่อทราบด้วย
4.2 การเปลี ่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เพื่อนำไปชำระหนี้กรณีงบประมาณที่ถูกพับไป
ที่มา : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 264,095,400 บาท โดยได้อนุมัติและโอนเงิ น
งบประมาณเบิกแทนกัน โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวชายทะเล เส้นทางทุ่งมะเม่า – บ้านบ่อนอก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการ
และผั งเมื องจั งหวั ดประจวบคี ร ี ข ั นธ์ งบประมาณ 40,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ ผ ู ้ ว ่ าราชการจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและลงนาม
ในสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจังหวัดได้ดำเนินการขอกันเงินงบประมาณไว้เบิก
เหลื่อมปีรอบเดือนกันยายน 2563 ในระบบ GFMIS และได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว ต่อมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญาจ้าง โดยมีบริษัท เอ ซี
เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในฐานะผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับผู้รับจ้างแล้วเป็นเงิน 15,363,245 บาท คงเหลืองบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างอีก
จำนวน 26,090,300 บาท หั กค่ าจ้ างล่ วงหน้ า 3,913,595 บาท คงเหลื อ 22,176,755 บาท (มี การปรั บลด
ระยะทางงานขนส่ งวั สดุ ทรายถม จำนวน 248,904.67) ดั งนั ้ น ต้ องเบิ กจ่ ายงบประมาณให้ ผ ู ้ ร ั บจ้ างอี กทั ้ งสิ้ น
21,927,850.33 บาท โดยสำนักงานจั งหวั ดประจวบคีร ีขั นธ์ ได้ ดำเนิ นการขอขยายเวลาเบิ กจ่ายงบประมา ณปี
พ.ศ. 2563 รอบเดือนมีนาคม 2564 โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเกิดข้อคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลเพื่อขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีในระบบ
GFMIS จึงทำให้งบประมาณดังกล่าวถูกพับไป
ข้อระเบียบ ข้อสั่งการ และหนังสือหารือที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 64 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
เรื่อง แจ้งซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยงบประมาณ
รายจ่ายที่พับไป ดังนี้
1. การนำเงิน งบประมาณรายจ่ ายปี ปัจจุบั นหรื อเงิ นนอกงบประมาณไปจ่ ายชดเชย
งบประมาณที่พับไป จะกระทำได้เฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่ายที่พับไปนั้นได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว โดยการนำ
เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชย ไม่ถือเป็นการเพิ่มวงเงินของรายการงบประมาณที่พับไป
2. หน่ ว ยรั บ งบประมาณมี อ ำนาจโอนเงิ น จั ด สรรหรื อ เปลี ่ ย นแปลงเงิ น จั ด สรรจาก
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันไปชดเชยงบประมาณที่พับไปได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 26 และ ข้อ 28 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8
3. การนำเงินนอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณที่พับไป ให้หน่วยรับงบประมาณ
ดำเนินการตามระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยรับงบประมาณ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ เว้นแต่
ระเบียบหรือข้อบังคับนั้นกำหนดว่าเป็นกรณีที่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ
/- หนังสือ...

-23- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/12250 ลงวัน ที่ 8 มีน าคม
2564 เรื่อง ขอหารือกรณีเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กรมบัญชีกลางตอบหนังสือหารือของกระทรวงมหาดไทย กรณีเงินถูกพับไปของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดว่า กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2555 – 2562
และไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563งบประมาณนั้นจึงถูก
พับ ไปโดยผลของกฎหมายตามนัย พระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีกระทรวงมหาดไทย
โดยจังหวัดและกลุ่มจั งหวัดมีความประสงค์จะนำงบประมาณที่เหลื อจ่ายหรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เพื่อมาชำระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดต้องถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรณีที่งบประมาณที่เหลือ
จ่ายหรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ดังกล่าว มีไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ให้ขอรับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไป
- หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0725/12278 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
เรื่อง ขอหารือกรณีเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สำนั ก งบประมาณได้ ต อบหนั ง สื อ หารื อ ของกระทรวงมหาดไทย กรณี เ งิ น ถู ก พั บ ไป
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่า กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณ มีงบประมาณรายจ่ายที่พับ
ไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว ิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องนำเงิน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือเงิน นอกงบประมาณไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไปเฉพาะกรณี
งบประมาณรายจ่ายที่พับ ไปนั้น ได้มีการก่อหนี้ผ ูกพันไว้แล้ว อย่างเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 64 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564
กรณีงบประมาณรายจ่ายที่พับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มาจากแหล่งงบประมาณอื่น ๆ
ที่มิใช่งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องพิจารณาแหล่งที่มา
ขอบเขต วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินนั้น ๆ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ: เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ เพื่อนำ
งบประมาณไปชำระหนี้กรณีงบประมาณถูกพับไป เป็นไปตามกฎหมาย ข้อระเบียบ ข้อสั่งการ และหนังสือหารือที่
เกี่ยวข้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม เพื่อนำงบประมาณไปชำระหนี้กรณีงบประมาณที่ถูกพับไป ดังนี้
โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
1) กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบลชัยเกษม
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 32,000,000 บาท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบท
ประจวบคีรีขันธ์
วัตถุประสงค์โครงการ
1.1) เพิ่มศักยภาพและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
1.2) ทำให้ แ หล่ ง ท่ อ งเที ่ ย วจั ง หวั ด ได้ ร ั บ การพั ฒ นาและมี ศ ั ก ยภาพในการรองรั บ
นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
1.3) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
กลุ่มเป้าหมาย ราษฎรในพื้นที่ ผู้ใช้เส้นทาง และนักท่องเที่ยว
/วิธีดำเนินการ....

-24วิธีดำเนินการ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม – บ้านกรูด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 - 1.5 เมตร ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 7.800 กม.
ที่
1.

รายการเดิม
รายการใหม่
เหตุผลที่โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
32,000,000 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
15,101,000 เนื ่ องจากนำงบประมาณจากการปรั บลดไป
ชายฝั่งทะเลตะวันตก
ชายฝั่งทะเลตะวันตก
ชำระหนี้ที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการ
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั ลติ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพื ่ อบรรเทา
นกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด
กคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้ นที่
ตำบลชั ย เกษม อำเภอบางสะพาน
ตำบลชั ยเกษม อำเภอบางสะพาน
ซึ่งได้เลือกดำเนินการซ่อมสร้างถนนในส่วนที่มี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีข ันธ์ ระยะทาง
ความจำเป็นเร่ งด่วนในช่ วงชุมชนก่ อน ส่ วน
ระยะทาง 7.800 กม.
2.755 กม.
ระยะทางที ่ เหลื อ ได้ บ รรจุ ไว้ ในแผนคำขอ
งบรายจ่าย : ลงทุน
งบรายจ่าย : ลงทุน
งบประมาณของกรมทางหลวงชนบทประจำปี
พ.ศ 2566 เรียบร้ อยแล้ว และได้ชี้ แจงทำ
ความเข้าใจกั บประชาชนในพื ้นที่ ทราบแล้ ว
แ ล ะ ม ี เ ง ิ น ห ม ด ค ว า ม จ ำ เ ป ็ น จ ำ นว น
16,899,000 บาท
รวม 32,000,000
รวม
15,101,000

2) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว หนองหมู ตำบลศาลาลัย ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 5,029,500 บาท
ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
วัตถุประสงค์โครงการ
1.1) เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง
1.2) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง
กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
วิธ ีด ำเนิน การ จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟกิ่งเดี่ยว) จำนวน 116 ต้น ทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - หนองหมู กม. 256+000 - กม. 258+000 ตำบลศาลาลัย
ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
ที่
1.

รายการเดิม
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
โครงการ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุ ม 0602
ตอนวังยาว - หนองหมู ตำบลศาลาลัย
ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
งบรายจ่าย : ลงทุน
รวม

รายการใหม่
เหตุผลที่โอนเปลี่ยนแปลง
จำนวนเงิน โครงการ/กิจกรรม/รายการ จำนวนเงิน
5,029,500 - ยกเลิกกิจกรรม
5,029,500 1. เพื ่ อ ชดเชยค่ า งานที ่ พ ั บ ไปตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ธ ี ก ารงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2. เพื ่ อบรรเทาปั ญหาความเดื อนร้ อน
ของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ กรมทาง
หลวงได้บรรจุ โครงการนี้ ไว้ในแผนคำขอ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 แล้ ว
และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นที่ทราบแล้ว
5,029,500
รวม
5,029,500

/สรุปรายละเอียด...

-25สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ เพื่อชำระหนี้กรณีงบประมาณที่ถูกพับไป ดังนี้
ที่

1.

2.

รายการเดิม
รายการใหม่
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่ง 16,898,350.33 โครงการ พัฒนาเส้นทางการ
21,927,850.33
ทะเลตะวันตก
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอ
ตอนล่าง 2
นกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบล
กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อการ
ชั ย เกษม อำเภอบางสะพาน จั งหวั ด
ท่องเที่ยวฝั่งทะเลเส้นทางทุ่ง
ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.800 กม.
มะเม่า – บ้านบ่อนอก อ.เมือง
งบรายจ่าย : ลงทุน
ประจวบคีรีขันธ์
โครงการ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
5,029,500 งบรายจ่าย : ลงทุน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602
ตอนวังยาว - หนองหมู ตำบลศาลาลัย
ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบรายจ่าย : ลงทุน
รวม
21,927,850.33
รวม
21,927,850.33

เหตุผลที่โอนเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากนำไปชดเชยค่างาน
ที่พับไปตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงิน
จัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริ การ
เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมาย การให้บริการของกระทรวงด้วย
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงานเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วย
รับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด
2. หลักเกณฑ์การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบ ัติราชการประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้อ 1 กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอโครงการใหม่ ซึ่งไม่อยู่ในแผนปฏิบั ติ
ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่
กำหนด มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. ภาค ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ
/3. หลักเกณฑ์...

-263. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
พ.ศ. 2562
(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการ
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
แนวทางการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการที่กระทบต่อวัตถุประสงค์
ของโครงการ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ทั้งนี้ กำหนดให้หัวหน้ากลุ่ม
จังหวัด นำเสนอโครงการ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่
กำหนด มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒ นาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) เพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอ
คำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. ภาค ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ จึงเรียน
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ได้หารือสำนักงปบระมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ
แทนผู้ว่าราชการ
กลุ่มจังหวัดฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาชำระหนี้ ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดสมุทรสงคราม หาทางออกโดยการใช้ งบประมาณ 2 ส่วน โดยการปรับลดงบประมาณของถนน เป็นการ
ซ่อมผิวทางแอสฟัลติกไม่ได้สร้างถนนใหม่ ระยะทางเดิม 7.800 กม. ลดลงเหลือ 2.755 กม. อยู่ในเขตเทศบาล
และเรื่องของปรับลดไฟฟ้า อยากให้ที่ประชุมได้พิจารณาความเห็นชอบในหลักการ และให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีกระบวนการบริห ารงบประมาณในส่ว นที่ไปชดเชยเงินพับ ไป ซึ่งกว่าจะได้รับงบประมาณมาดำเนินการเป็น
เวลานาน และความจำเป็นเร่งด่วนมาก เพื่อเป็นการหาทางเยียวยาให้ผู้รับจ้างให้ไวที่สุด สำหรับเอกสารรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นำเสนอความเห็นของประชาชนในพื้นที่เสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณา
และนำความเห็นของประชาชนมาประกอบด้วย
นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบลชัยเกษม
ผู้อำนวยการกองจัดทำ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 32 ล้านบาท ตามเงื่อนไขต้อง
งบประมาณเขตพื้นที่ 14 ผ่านความเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลางก่อน หลักจากผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. แล้ว
ให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณได้ แม้จะได้รับความเห็นชอบไปแล้ว ก็ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เพื่อขอชำระหนี้ 2 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบลชัย
เกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 7.800 กม. และกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง
หมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - หนองหมู ตำบลศาลาลัย ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ไปดำเนินกิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวฝั่งทะเลเส้น ทางทุ่งมะเม่า – บ้านบ่อนอก อ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำไปชดเชยค่างานที่ถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
/ระเบียบวาระที่ 4...

-27ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.3 ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565
- ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับแจ้งจากจังหวัดสมุทรสาคร ในการขอเรียกคืน
ค่า K ดังนี้
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หมายเหตุ

ผลผลิตโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้าง Recycling ผิวทางสาย สค.4056 แยกทางหลวง
หมายเลข 3091 - บ้านดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
สัญญาจ้างเลขที่ ขทช.สค.2/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
วงเงินลงนามในสัญญา 30,295,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด

221,999.10 แจ้งเรียกคืนของสัญญาจ้างแบบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) จากการส่งมอบครั้งที่ 4
งวดที่ 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ
งวดงานที่ 15 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2564

ซึ ่ ง ได้ ต รวจสอบแล้ ว เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนด และสั ญ ญาจ้ า งเป็ น อำนาจ
ของหน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม
หรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 มอบอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐ
คู่สัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงิน
เพิ่มหรือเรียกเงินคืน จากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ สำหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน
50 ล้านบาท โดยให้เจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นลำดับแรกและจาก
งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลำดับต่อไป
2. สำนักงบประมาณ มีห นังสือที่ นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544
และหนังสือที่ นร 0407/ ว 26 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การอนุมัติจ่ายเงิน
ชดเชยค่างานก่อสร้างหรือเรียกคืนเงินค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีสัญญาก่อสร้าง
วงเงิน ค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยกำหนดให้ก รณีที่มีความจำเป็นจะต้อ งจ่ายเงินเพิ่มค่างานสิ่งก่อสร้าง
ให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวดจากหมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่เหลือจ่าย
หรือรายการที่หมดความจำเป็นในการจัดหาแล้ว/ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุที่สามารถเจียดจ่ายได้/เงินอุดหนุน
และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่ายหรือรายการที่หมดความจำเป็น ไปตั้งจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเงินชดเชยค่างานสิ่ง ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ในงาน
หรือโครงการและหน่วยเบิกที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) และมอบอำนาจให้ห ัว หน้าหน่ว ยงานโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวดเหลื อจ่ายต่าง แผนงาน
โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ
3. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้อ 2.5 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
/2.5.2 การจ่ายเงิน…

-282.5.2 การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(กรณีกลุ่มจังหวัดเดิมให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) จากงบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัด
สังกัดในปัจจุบัน) จึงขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวน 221,999.10 บาท จากโครงการ/กิจกรรมที่ได้จัดหาผู้รับจ้างแล้ว ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
ที่

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

งบประมาณ
ตามสัญญา

งบประมาณ
เหลือจ่าย

ผลผลิตโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิจกรรมงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร – 30,000,000 29,870,000
130,000
บางกุฬา ต.หนองขนาน ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
(โดยประมาณ)
หน่วยงานแขวงทางหลวงเพชรบุรี
2. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิ จกรรมปรั บปรุ งทางหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ ามแม่ น ้ ำท่ าจีนฝั่ง 47,774,200 - อยู่ระหว่าง
ตะวันตก – นาโคก ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
การจัดซื้อ
หน่วยงานแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
จัดจ้าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
77,774,200 29,870,000
130,000

สรุปกิจกรรมตามผลผลิต โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกที่ขอใช้เงิน
เหลือจ่ายมาชำระค่า K และโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกและโครงการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่มีเงินเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญา เป็นผลผลิตเดียวกัน คือ
ผลผลิตโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
จึงเสนอ ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จำนวนเงิน
221,999.10 บาท เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากงบประมาณ
เหลือจ่ายจากผลผลิต
นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ ในส่วนกลาง เมื่อขอค่า K จะทำเรื่องเสนอสำนักงบประมาณเพื่อของบกลางของรัฐบาล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
มาจัดสรร กรณีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทาง ก.บ.ภ. มีเรื่องของค่า K เข้ามาจำนวนมาก
การพัฒนาภาคกลาง
จึงเปิดช่องให้กลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดใช้เงินเหลือจ่ายของตนเอง ถ้าเงินไม่พอให้ใช้ของ
งบบริห ารที่มีอยู่ ซึ่งการตรวจเอกสารต้องให้ทาง CBO เขตพื้นที่ช ่ว ยตรวจสอบอีก ทางหนึ่งด้ว ย ในเบื้องต้ น
ช่างควบคุมงานที่รับผิดชอบการโครงการจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนด้วย
นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา
กรณีที่วงเงินผู้รับจ้างเบิกค่า K ไม่เกิน 50 ล้านบาท การคำนวณค่า K อยู่ในอำนาจของ
ผู้อำนวยการกองจัดทำ
หน่วยงาน ในกรณีที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อไปจ่ายค่า K ได้มีการข้ามผลผลิตโครงการ
งบประมาณเขตพื้นที่ 14 ต้องมาขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ แต่ไม่ได้ทักท้วงเรื่องการคำนวณค่า K
ของทางหน่วยงาน เนื่องจากยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท และที่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
ในกรณีที่ข้ามผลผลิตเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมนี้ไม่ข้ามผลผลิต จึงไม่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
/มติที่ประชุม…

-29มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทะเลตะวั น ตกและโครงการพัฒนาเส้ นทางการท่ องเที ่ยวกลุ ่มจั งหวั ดภาคกลางตอนล่ าง 2 ซึ ่ ง ไม่ ข ้ า มผลผลิ ต
และงบประมาณอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 50 ล้านบาท จึงไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวสุทธิดา แสงเพชร การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งช่วงรอยต่อ
ผู้แทนภาคประชาสังคม
วัยทำงาน วัยอาวุโสที่มีประสบการณ์การทำงานที่ใกล้เกษียณวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญ
จังหวัดเพชรบุรี
เทคโนโลยีด้านวิชาการ แต่ประสบการณ์ก็สำคัญด้วยเช่นกัน เพื่อ จะตอบโจทย์ ให้
หน่วยงานราชการสามารถดำเนินงานต่อประโยชน์ถึงประชาชน โดยเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นั้น มองถึงส่วนรวมเป็น
หลัก ซึ่งอยากให้ส่วนราชการปรับระบบการทำงานของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อประชาชนและยึดประชาชนเป็นผู้
ได้รับประโยชน์ จะเพิ่มศักยภาพของประชาชนและส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปิดประชุม

เวลา 11.55 น.

ลงชื่อ.............................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอัมพิกา แก้วถาวร)
เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปัณณ์ณัช เตียบน้อย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

