สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ครั้งที่ 1/2565
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
และผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายธรรมนูญ
ศรีวรรธนะ
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. นางสาวมิ่งขวัญ
บุญโภศัย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
7. นายประภาส
สิงห์ทอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ
8. นายณัฐรินทร์
วงศ์ภิรพัทธ์
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
9. นายสมศักดิ์
สมาทอง
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการ
10. นายสิทธิโชติ
เช้าวงศ์พาณิชย์ แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
11. นายกิตติ
มโนคุ้น
แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม กรรมการ
12. นายพิชิตชัย
หอมหงษ์
แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร กรรมการ
13. นายจักรพงศ์
พานิช
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการ
14. นางอโณทัย
พรหมธีระวงศ์ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
15. นางจิราพรรณ
กลิ่นเกลา
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
16. นางทัศนาวลัย
ชุมแสงศรี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ
17. นายสมศักดิ์
ควรหาเวช
แทนนายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา
กรรมการ
18. นายดำรงเกียรติ ศรีเกษม
แทนนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
19. นายสุรพล
กายเพชร
แทนนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
กรรมการ
20. นายประเทือง
กลับบ้านเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
กรรมการ
21 ร.ต.ต.กนกศักดิ์
มุทธากาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
กรรมการ
22. นางสาวพิชชาภา หีบท่าไม้
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก
กรรมการ
23. นายวรพล
ดวงล้อมจันทร์ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการ
24. นายวัชรินทร์
จันทร์เดช
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
25. นางสุคนธ์
สุขอนุเคราะห์ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรรมการ
26. นางสาวสุทธิดา
แสงเพชร
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
27. นายสมภร
ทัพนาค
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการ
28. นางสาวอุษา
เทียนทอง
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
29. นายชัยยันต์
อยู่ศิริ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
30. นายสัมพันธ์
พงษ์พรรณากูล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กรรมการ
31. นายฉัตรมงคล
หนูพลาย
แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32. นายสุชาติ
สุขสะอาด
แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
33. นายสันชัย
พัฒนะวิชัย
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
34. นางพรรณวิภา
ปิยัมปุตระ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกา
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-2ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสำคัญ)
1. นางกชนิภา
อินทสุวรรณ์ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสาคร
กรรมการ
2. นายกเทศมนตรีตำบลคอกกระบือ
กรรมการ
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กรรมการ
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวจิรภัทรา
ชิวปรีชา
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14 สำนักงบประมาณ
2. นางสาวประภาพรรณ พนันเภาว์
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ
สำนักงบประมาณ
3. นายอธิราช
กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
4. นายสุรพล
สายสนิท
ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
5. นายคะนึง
ทองเที่ยง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
6. นายชุติมันต์
จีระบุญพิทักษ์ หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7. นายวรพล
หนูทอง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8. นายภัทรธร
กฤตลักษณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
9. นายชาญชัย
เปลี่ยนรัมย์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
10. นางมะลิ
บุญนาน
หัวหน้ากลุ่มงานยุธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
11. นายเพิ่มสิน
เอียดเอื้อ
ผู้แทนภาคประชาสังคม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร
12. นายจักรพันธุ์
แก้วสีงาม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงเพชรบุรี
13. นายกิตติวงศ์
แก้วเมือง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์
14. นายเจตตระการ
ด้วงยิ้ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15. นางสุธาสินี
สัจจวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16. นายมนันต์พล
ประชาสันติ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
17. นางสาวอำภา
อนุวัตพาณิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
18. นางสาวกิตติกา
เรืองรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
19. นางสาวอารยา
ทองเสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคกลาง สป.มท.
20. นางกรมณี
ลิขนสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
21. นายปัณณ์ณัช
เตียบน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
22. นายเขมศักดิ์
กาญจนเจตนี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
23. นางสาวอัมพิกา แก้วถาวร
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
24. นายธำรงค์
กิมซัง
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เนื่องจากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่ าง 2 ติ ดภารกิ จสำคั ญ จึ งมอบหมายให้ นายธรรมนู ญ ศรี วรรธนะ รองผู ้ ว ่ าราชการจั งหวั ดเพชรบุ รี
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้งนี้ การประชุ มผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (zoom conference meeting) ดั งนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงมหาดไทยตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว 2272 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งได้ซักซ้อมความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้แสดงตน
/ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

-3ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี้แจงในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปได้ว่า
ผู้เข้าประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ป ระชุมแห่งเดียวกัน และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ต้องอยู่ในราชอาณาจักร ขณะที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริห ารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) ของกลุ่มจั งหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 มีจ ำนวน 38 คน กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดนับเป็น องค์ ประชุม คือ ๒0 คน
และหนึ่งในสามขององค์ประชุม คือ 8 คน จะเข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุมแห่งเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบองค์ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางข้างต้น ฝ่ายเลขานุการจึงขอขานชื่อคณะกรรมการ
ก.บ.ก. ตามลำดับ
ในที่น ี้มี กรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งอยู่ ณ ห้องประชุมที่ทำการ
ปกครองจังหวัดเพชรบุรีทั้งสิ้น 9 คน และผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) ทั้งสิ้น 25 คน
เมื่อองค์ประชุมครบถ้วนพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมฯ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
กระทรวงมหาดไทยได้ม ี คำสั่ งที่ 205/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565
เรื ่ องแต่ งตั ้ งกรรมการและเลขานุ การในคณะกรรมการบริ หารงานกลุ ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีนายธรรมนูญ
ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ในวันนี้ เชิญคณะกรรมการฯ มาประชุมเพื่อ รับทราบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) และการ
ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับหน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ จึงเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. ในการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
(หลังเก่า) และผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) และได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการฯ
ตรวจสอบรายงานการประชุมตามหนังสือกลุ่มจังหวัดฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/ว 357 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2564 หากประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุมให้แจ้งกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ซึ่งไม่มีคณะกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงาน
การประชุม
จึงนำเรีย นคณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้ง ที่
4/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564
/ระเบียบวาระที่ 3...

-4ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อติดตามผล
3.1 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2564 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)
3.1.1 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เงินพับ โดยผลของกฎหมาย)
1. กลุ ่ มจั งหวั ดภาคกลางตอนล่ าง 2 ได้ ก ั นไว้ เบิ กเหลื ่ อมปี จำนวน
1 โครงการ 2 กิ จ กรรม วงเงิ น 62,629,000 บาท ซึ ่ ง ณ วั นที ่ 30 กั นยายน 2564 มี ผ ลการเบิ กจ่าย
27,656,855 บาท
2. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 กิจกรรม
ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 2 กิจกรรม (งบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย) ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ต้องชำระ

โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายทะเล 21,927,850.33
เส้นทางทุ่งมะเม่ า - บ้านบ่อนอก ตำบลบ่อนอก จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ความยาว 3,750 เมตร
ดำเนินการโดยสำนัก งานโยธาธิก ารและผังเมืองจัง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
- ก่อหนี้ผูกพัน 37,540,000 บาท
- ลงนามในสั ญ ญา 27 ตุ ล าคม 2563 สิ ้ น สุ ด สั ญ ญา
23 สิงหาคม 2564
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 12,795,390.00
นิเวศป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมือง
ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
- ก่อหนี้ผูกพัน 25,089,000 บาท
- ลงนามในสัญญา 12 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดสัญญา
8 เมษายน 2564 (แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 30 เม.ย. – 6 ส.ค.
2564 27 งวดงาน และแก้ไขสั ญญาครั้ งที่ 2 6 ส.ค. –
5 ก.ย. 2564 27 งวดงาน)
รวมงบประมาณ
34,723,240.33

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอโอนเปลี่ยนแปลงตาม
รอเบิกจ่าย
รายงานการประชุม ก.บ.ก.
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2564 อยู่
ระหว่าง อ.ก.บ.ภ.ภาค
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ
รอเบิกจ่าย

- อยู่ระหว่างขอหารือ มท.
สนง.สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สน.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคกลาง
และสำนักงบประมาณ

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0227.1 (พบ)/ว 045 ลงวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องขอหารือการรับจัดสรรงบประมาณ กรณีกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมือง จะมีแนวทางหรือหลักเกณฑ์การดำเนินการอย่างไร เป็นอำนาจของใคร
เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง หรือแนวทางตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการตอบข้อหารือ
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานได้ชี้แจงเพิ่มเติม
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ กิจกรรมที่ 1 ได้ผ่านคณะกรรมการ ก.บ.ก ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อครั้งที่ 4/2564
แทนผู้ว่าราชการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไป โดยใช้งบของปี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2565 แต่ต้องรอการพิจารณาของ อ.ก.บ.ภ ภาค ที่จะแจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ดำเนิน การ ซึ่งถ้ากลุ่ ม จั งหวัดภาคกลางตอนล่า ง 2 ทราบแล้ว ให้ดำเนิน การแจ้ งให้ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.1.2 ผลการดำเนิน...

-53.1.2 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 จำนวน
1 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณทีก่ ันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 106,428,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 53,641,100
บาท คงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่เบิกจ่าย 80,788,900 บาท ดังนี้
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

เงินกัน
ไว้เบิกเหลื่อมปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่ม 106,428,000
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ระดับนานาชาติ
1. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
106,428,000
1.1 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเทีย่ ว
7,898,000
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ ชะอำ ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร
หน่วยดำเนินการสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
1.2 กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 66,000,000
ชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟ เส้นทาง บ้านหนองบุญยงค์ โรงเรี ย นวั ด บ่ อ นอก ตำบลบ่ อ นอก อำเภอเมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร
หน่วยดำเนินการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
1.3 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทาง 32,530,000
หลวงหมายเลข 37 – สนามบินบ่อฝ้าย อ.ชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี ระยะทาง 1.230 กม. (ใช้เงินเหลือจ่าย)
หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี
รวมโครงการทั้งหมด 1 โครงการ 3 กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

- ก่อหนี้ 35,900,000 บาท
- ผู้รับจ้าง หจก. โชคสุชิน คอนสตรัคชั่น
- ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

คงเหลือ

28,002,000
(78.00%)

7,898,000

- ก่อหนี้ 66,000,000 บาท
15,229,500 50,770,500
- ผูร้ ับจ้าง ห้างหุ่นส่วนจำกัด นครชัยการช่าง (23.08%)
- ลงนาม 23 ก.ค. 64- 19 ต.ค. 65
- อยู่ระหว่างงานตัดหัวเสาเข็มสะพาน
ผลงาน 26.32%

- ก่อหนี้ 32,530,000 บาท
- ผู้รับจ้าง ห้างหุ่นส่วนจำกัด โชคสุชิน
คอนสตรัคชั่น
- สัญญา 22 ก.ย. 64 – 21 มี.ค. 65
7 งวดงาน 180 วัน
- ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่าย

106,428,000

10,409,600 22,120,400
(32.00%)

53,641,100

80,788,900

ในการนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (พบ)/048 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งให้จังหวัดเร่งรัดติ ดตามผลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อมิให้งบประมาณถูกพับไปโดยผลของ
กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43 บัญญัติให้ “การขอเบิกเงินจากคลังตาม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจาก
คลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว การขยายเวลาขอเบิกเงิน
จากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจําเป็นต้องขอเบิกเงินจาก
คลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน โดยขอ
ความร่วมมือหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานได้ชี้แจงเพิ่มเติม
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ กิจกรรมที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการที่ได้เน้นย้ำ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จ
แทนผู้ว่าราชการ
ภายในเดือนกันยายน 2565 แต่เนื่องจากสัญญาจะสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2565 ดังนั้น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 3…

-6ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อติดตามผล
3.2 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินงบประมาณ 220,182,200 บาท จำนวน 4 โครงการ 10 กิจกรรม
เบิกจ่ายแล้ว 7,832,136.43 บาท คิดเป็น 3.56% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565) และผลการเบิกจ่ายของ
กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565 มีผลการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 99.73 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย
7.83 ล้านบาท อยู่ในลำดับที่ 6 โดยมีโครงการดังต่อไปนี้
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้มาตรฐาน
ผลผลิตโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน
1. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
1,791,900 - อยุ่ระหว่างการอบรม
สำนักงานเกษตร
โครงการ
ในช่
ว
งเดื
อ
น
ม.ค.
จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
1.1 กิจ กรรมอบรมพั ฒ นาศัก ยภาพทำการตลาดสิ น ค้ า
114,000
มี
.
ค.
65
ภาคกลางตอนล่าง 2
เกษตร และอาหารปลอดภัย เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
- เบิกจ่ายแล้ว 65,490.65 บาท
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 - ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด แขวงทางหลวงชนบท
บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม (46,000,000) ระยะทางของกิจกรรม
สมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
2.2 กิ จ กรรมซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต
32,000,000 - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบการ แขวงทางหลวงชนบท
โอนเปลี่ยนแปลงโครงการจาก
สายเพชรเกษม - บ้ า นกรู ด ตำบลชั ย เกษม อำเภอบาง
ประจวบคีรีขันธ์
อ.ก.บ.ภ.
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.3 กิจ กรรมงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข
30,000,000 - ก่อหนี้ 29,870,000 บาท
แขวงทางหลวง
- ผูร้ ับจ้าง บริษัท เก็ตเวย์ เอ็นจิ
3187 ตอนเขื่อนเพชร – บางกุฬา ต.หนองขนาน
เพชรบุรี
เนี
ย
ร์
ร
ง
่
ิ
จำกั
ด
ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
- ลงนาม 4 ธ.ค. 64 - 2 เม.ย. 65
1 งวดงาน 120 วัน
- ยังไม่เบิกจ่าย
- ปรับชั้นโครงสร้างทาง ผลงาน
48.1%

3. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

95,390,300

ภาคกลางตอนล่าง 2
3.1 กิจกรรมปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอนสะพานข้าม
แม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

3.2 กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง ทางเท้ า ถนนสาย สค. 1018
แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

47,774,200 - ก่อหนี้ 47,762,611.87 บาท

แขวงทางหลวง

- ผูร้ ับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สมุทรสาคร
ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์
- ลงนาม 27 ม.ค. - 23 ก.ย. 65
3 งวดงาน 240 วัน
- เบิกจ่าย 7,164,391.78 บาท
- อยู่ระหว่างนำเครื่องจักรปรับ
พื้นที่หน้างาน ผลงาน 0.12%
13,310,000 - อยู่ระหว่างขอทำความตกลง
แขวงทางหลวงชนบท
กับสำนักงบประมาณ
สมุทรสาคร

/3.3 กิจกรรม...

-7ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
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

งบประมาณ

ผลการดำเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

29,276,600 - ก่อหนี้ 29,265,000 บาท
แขวงทางหลวง
- ผูร้ ับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เพชรบุรี
บึงปรีดา
- ลงนาม 12 ก.พ. – 11 มิ.ย. 65
1 งวดงาน 120 วัน
- ยังไม่เบิกจ่าย
- ผลงาน 17% อยู่ระหว่างปรับ
ชั้นโครงสร้างทางดิน
5,029,500 - ยกเลิกกิจกรรม เพื่อนำไป
แขวงทางหลวง
ชดเชยค่างานที่พับไปตาม
ประจวบคีรีขันธ์
พระราชบัญญัติวธิ ีการ
(หัวหิน)
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ
กรมทางหลวงได้บรรจุโครงการนี้
ไว้ในแผนคำของบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2567 แล้ว
5,000,000 - เบิกจ่ายแล้ว 602,254 บาท กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
220,182,200

ตอนล่าง 2
เบิกจ่ายแล้ว 7,832,136.43 บาท (3.56%)

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานได้ชี้แจงเพิ่มเติม
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - บ้านกรูด ตำบล
แทนผู้ว่าราชการ
ชั ย เกษม อำเภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี ร ี ข ั น ธ์ ได้ ผ ่ า นการพิ จ ารณา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ของกลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ได้มีการลดงบประมาณจาก 32,000,000 บาท
คงเหลือ 15,101,000 บาท เพื่อเอาเงินส่วนที่เหลือไปชำระหนี้ตามวาระ 3.1.1 ดังนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ต้องรอ อ.ก.บ.ภ.ภาค แจ้งผลการพิจารณากลับมา จึงจะดำเนินการได้
นายชุติมันต์ จีระบุญพิทักษ์ โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรม
หัวหน้างานวางแผน
ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ตำบล
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
สรุปผลงานสะสม ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 2.9% เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 7,164,391.78 บาท คาดว่า
ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ และเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณ

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
สำนั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ มี ห นั ง สื อ ด่ ว นที ่ สุ ด
ที่ นร 1117/1032 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กรณีเพื่อทราบ ไปยังฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบูร ณาการนโยบายพัฒ นาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ซึ่งได้มีมติคราวประชุมครั้ งที่
1/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 32,544,000 บาท ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 แจ้งเสนอการโอนเปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/
/งบประมาณ...

-8หมดความจำเป็นไปดำเนินการ มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้
รายการเดิม
งบประมาณ
รายการใหม่
งบประมาณเหลือจ่าย - เพื่อทราบ
ขอใช้เงินเหลือจ่ายจาก 5 โครงการ
24,390,900 ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็น 1 โครงการ (1 กิจกรรม)
1. โครงการยกระดับอัตลักษณ์การแปรรูป
784,788 โครงการพั ฒ นาเส้ น ทางการท่ อ งเที ่ ย ว
สินค้าเกษตร
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรม ก่อ สร้า งถนนลาดยาง AC สายแยก
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำนาเกลือ
49,000
ทางหลวงหมายเลข 37 – สนามบิน บ่อ ฝ้าย
เพชรสมุทรคีรี
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.230
3. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่ง
13,017,112 กิโลเมตร
ทะเลตะวันตก
ความจำเป็น เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แ ก่
4. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
15,000 นั ก ท่ อ งเที ่ ย วและทำให้ โ ครงการบ รรลุ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
วัตถุประสงค์ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโครงการ
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด
10,525,000 ตามแผนปฏิบ ัติราชการประจำปีงบประมาณ
เซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
พ.ศ. 2564 ที่ ก.บ.ภ. เห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณปกติ - เพื่อทราบ
ขอโอนเปลีย่ นแปลง 3 โครงการ ( 3 กิจกรรม)
8,153,100 ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็น 1 โครงการ (1 กิจกรรม)
1. โครงการยกระดับอัตลักษณ์การแปรรูป
320,100 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
สินค้าเกษตร
ภาคกลางตอนล่าง 2
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำนาเกลือ
5,518,000 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 37 - สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอ
เพชรสมุทรคีรี
3. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/
2,315,000 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 1.230 กิโลเมตร
ความจำเป็น เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แ ก่
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/SMEs เพชร
นั ก ท่ อ งเที ่ ย วและทำให้ โ ครงการบรรลุ
สมุทรคีรี พรีเมี่ยม
วัตถุประสงค์ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโครงการ
ตามแผนปฏิบ ัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่ ก.บ.ภ. เห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ

มติ ก.บ.ภ. ภาคกลาง

24,390,900
24,390,900 รับทราบ การขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการ/
24,390,900 งบประมาณ ตามมติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2564
และมติ ก.บ.ก. ครั้งที่
2/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2564

8,153,100
8,153,100 รับทราบ การขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการ/
8,153,100 งบประมาณ ตามมติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2564
และมติ ก.บ.ก. ครั้งที่
2/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2564

จึงเรียน ก.บ.ก. เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ ผลการดำเนินงานการโอนเปลี่ยนแปลง ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้ง
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.2 ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับแจ้งจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 2 ในการขอเรียกคืนค่า K ดังนี้
ที่
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้รับจ้าง
ปี พ.ศ. 2563
1. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
- กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเส้นทาง
สนง.โยธาธิการ
บริษัท เอ ซี เอ็ม
บ้านทุ่งมะเม่า - บ้านบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด และผังเมืองจังหวัด ดีเวลลอปเมนต์
ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,750 เมตร
ประจวบคีรีขนั ธ์
จำกัด

วงเงินตามสัญญา
37,291,095.33

ค่า K
1,085,554.82

37,291,095.33

1,085,554.82

ปี พ.ศ. 2564
2. โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง ถนนลาดยาง สายปข. 4024 แยกทางหลวง
หมายเลข 3217 – บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 3.000 กิโลเมตร

58,775,000.00

666,411.10

28,480,000.00

444,412.00

แขวงทางหลวง
ชนบท
ประจวบคีรีขันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
อลงกตวัสดุภัณฑ์

/3. โครงการเชื่อมโยง...

-9ที่
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
3. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิ จ กรรมที ่ 1 ปรั บ ปรุ ง โครงสร้า ง Recycling ผิ ว ทาง สาย สค. แขวงทางหลวงชนบท
4056 แยกทางหลวง หมายเลข 3091 - บ้า นดอนไก่ดี อำเภอ
สมุทรสาคร
กระทุ ่ มแบน จั ง หวัด สมุ ทรสาคร ผิ ว จราจรกว้ า ง 14.00 เมตร
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส. แขวงทางหลวงชนบท
2015 แยก ทล. 35 - บ้ า นคลองแขก อำเภออั มพวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม ระยะทาง 3.155 กิโลเมตร
รวมงบประมาณ

ผู้รับจ้าง

วงเงินตามสัญญา

ค่า K

บริษัท พี เอส ดี
คอนสตรัคชั่น
2011 จำกัด

30,295,000.00

221,999.10

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เจ วี ซี ก่อสร้าง

34,700,000.00

265,998.92

130,766,095.33

2,017,964.84

ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสัญญาจ้างเป็นอำนาจ
ของหน่วยงานภาครัฐเจ้าของสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน
เพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 มอบอำนาจให้หน่ว ยงาน
ภาครัฐ คู่ส ัญญาจ้า งก่ อ สร้ า งแบบปรั บ ราคาได้ (ค่า K) มีอำนาจในการพิจ ารณาคำนวณเงิน เพิ ่ม หรื อ ลด
และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืน จากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ สำหรับสัญญาจ้าง
ที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยให้เจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นลำดับแรก และจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางในลำดับต่อไป
2. สำนักงบประมาณ มีหนังสือที่ นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544
และหนังสือที่ นร 0407/ ว 26 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การอนุมัติ
จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างหรือเรียกคืนเงินค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีสัญญา
ก่อสร้างวงเงิน ค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยกำหนดให้กรณีที่มีความจำเป็น จะต้องจ่ายเงินเพิ่มค่างาน
สิ่งก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวดจากหมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์
ที่เหลือจ่ายหรือรายการที่หมดความจำเป็นในการจัดหาแล้ว/ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุที่สามารถเจียดจ่ายได้/
เงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่ายหรือรายการที่หมดความจำเป็น
ไปตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้
ในงานหรือโครงการและหน่วยเบิกที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพื่อเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่างาน ตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) และมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวดเหลือ จ่าย
ต่างแผนงาน โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อสำนักงบประมาณ
3. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้อ 2.5 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.5.2 การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กรณี
กลุ่มจังหวัดเดิมให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) จากงบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัด ที่จังหวัด
สังกัดในปัจจุบัน)
ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สรุปว่า
2.5 การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.5.1 การจ่ายเงินตามคำพิพ ากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริห ารจั ด การ
ของจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ
/2.5.2 การจ่ายเงิน…

-102.5.2 การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(กรณี กลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) จากงบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัด
ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน)
2.5.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์
ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจาก การดำเนินโครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.บ.ภ.
สำหรับ การเปลี่ยนแปลงโครงการนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้นให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวั ด ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการ
ทุกกรณีต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากอยู่ในอำนาจหน้าที่กำกับดูแลของ ก.บ.ภ.
ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานผลการเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งหมดให้ อ.ก.บ.ภ.
ที่กำกับดูแลภาคทราบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจะได้นำมาเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา มติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ค่า k ให้ใช้จ่ายกับ
ผู้อำนวยการกองจัดทำ งบประมาณเหลือจ่ายจะเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่ายการโอน
งบประมาณเขตพื้นที่ 14 เงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8 วรรคสุดท้าย กรณีมี
เงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณอาจนำเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าวไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงาน
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน ทั้งนี้ ค่า K อยู่ในอำนาจของราชการ ในกรณีที่ อยู่ภายใต้ผลผลิตหรือโครงการ
เดียวกัน อย่างไรก็ดี หากข้ามแผนงานผลผลิตหรือโครงการ จะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ ฝ่ายเลขานำเรียนเพื่อทราบในหลักการไว้ก่อน ในส่วนของแนวทางการนำเงิน
แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เหลือจ่ายใช้สำหรับการชำระหนี้ค่า K
ภาคกลางตอนล่าง 2
(ประธาน)
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
แทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร

เรียนสอบถามสำนักงบประมาณ กรณีมีเงินเหลือจ่าย ต้องพิจารณาจ่ายค่า k ก่อน
อันดับแรกหรือไม่ หรือสามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้ก่อน

นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กรณีมีเงิน
ผู้อำนวยการกองจัดทำ เหลือจ่ายควรจะพิจารณานำไปชำระหนี้ที่จำเป็นต้องจ่ายก่อนอันดับแรก หรืออยู่ใน
งบประมาณเขตพื้นที่ 14 ดุลพินิจของ ก.บ.ก. และหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ว่าจะนำเงินเหลือ
จ่ายไปดำเนินการกิจกรรมที่เห็นสมควรว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดก่อน
มติที่ประชุม
รับทราบ การชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อเป็น
หลักการในการขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณของปีปัจจุบันหรือปีถัดไป
/ระเบียบวาระที่ 5...

-11ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 หลักเกณฑ์/ระเบียบ
1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนา
ภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กำหนดไว้ว่า
เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องเร่งรัด
ดำเนินโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาล
กำหนดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างเคร่งครัด หากมีความจำเป็น
เร่งด่วนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดง
เหตุผลความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณีให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง และให้
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ดังนี้
ข้ อ 1 กรณี ม ี ค วามจำเป็ น เร่ ง ด่ ว นที ่ จ ะต้ อ งเสนอโครงการใหม่ ซึ ่ ง ไม่ อ ยู ่ ใ น
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการใหม่ตาม
หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอ
โครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือ คณะกรรมการ
บริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการ
ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดจัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ.
ที่กำกับดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. ภาค
ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ
ข้อ 2 การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจั งหวัด
และกลุ่มจังหวัดในกรณีอื่นๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนัก
งบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้รายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่
ข้อ 2.1 โครงการที ่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็ นชอบแต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ (โครงการที่ได้รับความเห็ นชอบในกรอบวงเงินและโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน)
เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้น ๆ
ข้อ 2.2 โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ด ำเนินการหรือ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ
ข้ อ 2.3 การเปลี ่ ย นแปลงรายละเอีย ดของโครงการที ่ ไ ม่ม ี ผ ลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
2.3.1 การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2.3.2 การเปลี ่ ย นแปลงประเภทงบรายจ่ า ย โดยไม่ ม ี ผ ลทำให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
/2.3.3 การเปลี่ยนแปลง…

-122.3.3 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 จ ำนวน
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity) หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
2.3.7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดำเนินงาน อาทิ
สถานที่จัด จำนวน ผู้เข้าร่วม จำนวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ท ำให้จ ำนวน
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง
ข้อ 2.4 การขยายผลโครงการที่ด ำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมาย
โครงการเดิมให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
ข้อ 2.5 การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.5.1 การจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริหาร
จัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ
2.5.2 การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) (กรณีกลุ่มจังหวัดเดิมให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) จากงบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัด
ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน)
2.5.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ
ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ.
สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการนอกเหนือจากกรณีดังกล่าว ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ต้องเป็นผล
ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการดำเนิ น โครงการและใช้ จ ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปี ของจั ง หวั ด
และกลุ่มจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากอยู่ในอำนาจหน้าที่กำกับดูแลของ ก.บ.ภ.
ข้อ 3 ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานผลการเปลี่ย นแปลงโครงการทั้งหมดให้
อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ าย
โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น
หรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่ งใส รวมทั้ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงด้วย
ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้งจ่าย
ในแผนงานอื่น ให้กระทำได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพื้นฐาน หรือระหว่างแผนงานยุทธศาสตร์ หรือระหว่าง
แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน โดยให้ขอทำความตกลงกับสำนัก
งบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
/ข้อ 27 การโอนเงินจัดสรร...

-13ข้อ 27 การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลา เบิกจ่ายเงินจากคลังให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงาน
เดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณ
รายจ่าย ของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด
3. หลั ก เกณฑ์ ว ่ า ด้ ว ยการใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย การโอนจั ด สรร หรื อ การ
เปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร พ.ศ. 2562
ข้อ 8 กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผน
การปฏิ บ ั ต ิ ง านและแผนการใช้ จ ่ า ยงบประมาณ หั ว หน้ า หน่ ว ยรั บ งบประมาณอาจโอนเงิ น จั ด สรร
หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนัก
งบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. ต้องมิใช่การโอนจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากรายจ่ายในงบบุคลากร
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้ นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
2. ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่ าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้จ่าย
เป็นรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (2) ได้ โดยไม่ต้อง
ขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ
ข้อ 11 การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กำหนด
ไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
ทั้งนี้ ทีมบูรณาการกลาง (สศช.) มีการประชุมการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
เพื่อชดเชยเงิน ถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยแจ้งผลการประชุม
แบบไม่เป็นทางการ ดังนี้
1. เสนอให้ อ.ก.บ.ภ. วิชาการ พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการฯ เฉพาะงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2557 - 2563
2. ขยายระยะเวลาการขอโอนเปลี ่ ย นแปลงเฉพาะกรณี ช ดเชยเงิ น ถู ก พั บ ไป
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565
3. ให้ มท. ตรวจสอบวงเงินงบประมาณและจั ดทำรายละเอียดบัญชีโ ครงการ/
งบประมาณ รายโครงการที่ต้องชดเชยกรณีเงินถูกพับไป และจัดส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
นางสาวอารยา ทองเสม ขออนุญาตนำเรียนผลการประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ภาคกลาง สป.มท.
(ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2564 ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ผ่านมา ได้มีผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นประเด็นที่สืบเนื่องจากผลการประชุมทีมบูรณาการกลาง
/เมื่อวันที่...

-14เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ตามที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
ได้กล่าวไว้เบื้องต้น โดยในการประชุมร่วม ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ท่านนายกรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบในหลักการและแนวทางการปฏิบัติการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณประจำปี 2557
จนถึง 2563 ใน 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 รับทราบรายงานงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจำปีงบประมาณ 2557 ถึง 2561 ที่ถูกพับไปตามที่ มท. สรุปเบื้องต้น วงเงินรวม 179.833 ล้านบาท
ในประเด็นที่ 2 ได้เห็นชอบให้มีการใช้งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือขอปรับแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ชดเชยเงินที่ถูกพับไป โดยให้ท่าน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. และ ก.บ.ก.
ในประเด็นที่ 3 ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2565 เฉพาะกรณีเงินที่ถูกพับไป ขยายระยะเวลาจากเดือนมีนาคม 2565 จนถึงเดือนมิถุนายน
2565 ซึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. แล้ว ก็ให้เสนอ อ.ก.บ.ภ.ภาค พิ จารณาภายในเดือน
มิถุนายน และทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะได้ดำเนินการจัด
ประชุมต่อไป
นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา ขออนุญาตเสริมข้อนำเรียนผลการประชุม ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2565
ผู้อำนวยการกองจัดทำ ของผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง สป.มท. ในส่ ว นของการขอโอน
งบประมาณเขตพื้นที่ 14 เปลี่ ย นแปลงโครงการเพื่ อ ชดเชยเงิ น ถู ก พั บ ไปของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
ที่ประชุมร่วม ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. มีมติเห็นชอบในการหลักการและแนวทางปฏิบัติการขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เฉพาะงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2563 ตามที่ อ.ก.บ.ภ. วิชาการเสนอ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
1) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือขอปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้/ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ไปชดเชยเงินที่ถูกพับไป โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ ว
ให้จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอขอความเห็นชอบ
จากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค และแจ้งเวียน อ.ก.บ.ภ.ภาค เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เร่งดำเนินการใช้งบประมาณเหลือจ่ายไปชดเชยเงินถูกพับไปให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอดำเนินโครงการใหม่
2) ขยายระยะเวลาการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เฉพาะกรณีชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2565 เป็นภายในเดือน
มิถุนายน 2565
ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ขอสรุปรายงานค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระหนี้ ดังนี้
รายการ
1. ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
2. กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมือง
รวมงบประมาณ

ภาระหนี้
หมายเหตุ
2,017,964.84
12,795,390.00 เพื่อชดเชยค่างานที่พับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561
14,813,354.84

/และเรื่องเพื่อ...

-15และเรื่องเพื่อพิจารณา เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
รายการ
1. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง ถนนคั น ทาง สายคลองโคน – บ้ า นบางตะบู น ตำบลคลองโคน อำเภอเมื อ ง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
2. โครงการถนนปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ การท่องเที่ยวเติบโต จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจ กรรมงานซ่อ มไฟฟ้า แสงสว่า ง (พร้อ มอุป กรณ์) ทางหลวงหมายเลข 35 กม. 61+900 - กม.
64+425 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
หมายเหตุ
46,000,000 ขอโอนเปลี ่ ย นแปลง
(โครงการเดิม)
10,000,000 ขอใช้เงินหมด
ความจำเป็น
(โครงการใหม่)
56,000,000

สรุปงบประมาณเหลือจ่าย/หมดความจำเป็นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ดังนี้
ที่

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิตโครงการพัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว
และบริการ
1 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ตะวันตก
กิจกรรมที่ 2 งานขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข
3187 ตอนเขื่อนเพชร – บางกุฬา ต.หนองขนาน
ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานแขวงทางหลวงเพชรบุรี
2 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอนสะพาน
ข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ตำบลท่าจีน
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงานแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมขยายทางจราจรทางหลวง
หมายเลข 3410 ตอนเขื ่ อ นเพชร - ห้ ว ยโสก
ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานแขวงทางหลวงเพชรบุรี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

งบประมาณ
ตามสัญญา

งบประมาณ
เหลือจ่าย

30,000,000

29,870,000

130,000

47,774,200

47,762,611.87

11,588.13

29,276,600

29,265,000

77,774,200

29,870,000
รวม

เงินหมด
ความจำเป็น

ผลผลิต

- ผลผลิต : โครงการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ

- ผลผลิต : โครงการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ
11,600
- ผลผลิต : โครงการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ
153,188.13 10,000,000
10,153,188.13

5.2 การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.2.1 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง ถนนคั น ทาง สายคลองโคน – บ้ า นบางตะบู น ตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุ ทรสงคราม จั ง หวั ดสมุ ทรสงคราม กม. 0+000 - กม. 3+220 ระยะทาง 3.200 กิ โ ลเมตร
งบประมาณ 56,000,000 บาท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม
วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถใช้ถนนเป็นเส้นทางในการเดินทางเข้า
สู่แหล่งท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
1.2 เพื ่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของกลุ ่ ม จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น การนำรายได้ เ ข้ า มาสู ่ ท ้ อ งถิ่ น
และประชาชนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการ
เดินทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและท่องเที่ยว
/วิธีดำเนินการ...

-16วิธีดำเนินการ จ้างเหมาปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน – บ้านบางตะบูน ตำบล
คลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กม. 0+000 - กม. 3+220 ระยะทาง 3.200 กม.
หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงระยะทาง กม. 0+000 - กม. 3+220 ระยะทาง 3.200 กม.
เป็น กม. 1+000 - กม. 3+320 ระยะทาง 2.320 กม. จึงปรับเปลี่ยนระยะทาง กม.
*** ซึ่งมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้
โอนเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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
- ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง
กม. 0+000 - กม. 3+220
งบรายจ่าย : ลงทุน
จำนวนเงินที่ลดลง
ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร
1. ปรับลดระยะทางเหลือ 2.320 กม.
งบรายจ่าย : ลงทุน
2. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวนเงินที่
ลดลง 10,000,000 บาท
รวม
56,000,000
รวม
46,000,000

จากการที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
ซึ่งสำนักงบประมาณได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร. 0726.3/3805 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีความเห็นว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวนของเงินจัดสรรที่ได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณและให้ถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขอทำความตก
ลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งส่งเอกสารตามแบบ ปร.4 ปร.5 มาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
ด้วย โดยให้ตรวจสอบหลักกิโลเมตรและระยะทางให้สอดคล้องตามความเป็นจริง
ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดส่งโครงการ/กิจกรรมมาเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงตาม
แนวทางของสำนักงบประมาณ ดังนี้
รายการเดิม
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่ง
ทะเลตะวันตก
กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทางสายคลองโคน บ้า นบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
กม. 0+000 - กม. 3+220
ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร
งบรายจ่าย : ลงทุน
รวม

รายการใหม่
เหตุผลที่โอนเปลี่ยนแปลง
จำนวนเงิน
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
จำนวนเงิน
56,000,000 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล 46,000,000 เปลี ่ ย นแปลงระยะทาง กม.
เนื่องจากรายละเอียดระยะทาง
ตะวันตก
ในใบจั ด สรรและโครงการมี
กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทาง สายคลองโคน ความผิ ด พลาดคลาดเคลื ่ อ น
บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง
จึ ง ขอเปลี ่ ยนเปลี่ ย นจาก กม.
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
0+000 - กม. 3+220
กม. 1+000 - กม. 3+320
ระยะทาง 3.200 กม. เป็น กม.
งบรายจ่าย : ลงทุน
1+000 - กม. 3+320
1. ปรับลดระยะทางเหลือ 2.320 กม.
ระยะทาง 2.320 กม.
2. ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวนเงินที่
ลดลง 10,000,000 บาท
56,000,000
รวม
46,000,000

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง
/พิจารณา...

-17พิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวสอดคล้ องกั บระเบี ยบ/
หลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ งานเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็นหรือความ
เหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมาย การให้บริการของกระทรวงด้วย
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. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้ อ 2.2 โครงการเดิ ม ที ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงกิ จ กรรม หรื อ พื ้ น ที ่ ด ำเนิ น การ
หรือแผนการใช้จ่าย งบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ
แนวทางการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
1) การเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวเป็นอำนาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ข้อ 2.2 “โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นที่ดำเนินการ หรือแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ” ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกล่าว
ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจาก เป็นรายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้ างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบ
ล้านบาทขึ้นไป ตามที่กำหนดในหลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยการใช้ ง บประมาณรายจ่า ย การโอนจั ด สรร หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต่
วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
2) กรณีเงินคงเหลือ (งบลงทุน) จำนวน 10,000,000 บาท เห็นควรนำไปพิจารณา
ใช้เงินหมดความจำเป็นสำหรับดำเนินกิจกรรมอื่นตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงถนนคันทางสายคลองโคน – บ้านบางตะบูน ตำบลคลองโคน
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนเอกสารสิทธิ์ ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ ให้ชัด เจน
เกีย่ วกับการดำเนินโครงการ รวมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายกิตติ มโนคุ้น
รับทราบปฏิบัติ ทั้งนี้ ในด้านของเอกสารการขออนุญาตใช้พื้นที่ ได้ตรวจสอบแล้ว
แทนผู้อำนวยการ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และพร้อมดำเนินการได้ทันที
แขวงทางหลวงชนบท
สมุทรสงคราม

/มติที่ประชุม...

-18มติที่ประชุม
เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงครามส่งเอกสาร
ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.3 ขอใช้งบประมาณเหลือจ่า ย/หมดความจำเป็น โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.3.1 ขอเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ส่งเอกสารการเบิกจ่า ยงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมือง งบประมาณ
26,061,000 บาท งบประมาณลงนามในสัญญา 25,089,000 บาท เริ่มสัญญา 12 มิ.ย.63 - 8 เม.ย.64
27 งวดงาน 300 วัน (แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 30 เมษายน – 6 สิงหาคม 2564 และแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2
6 สิงหาคม – 5 กันยายน 2564) เบิกจ่ายไปแล้ว 12,293,610 บาท (49%) (งวดที่ 1 - 13 และ 22 - 26
18 งวดงาน) โดยไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงทำให้กิจกรรมดังกล่าว
ไม่แล้วเสร็จ งบประมาณโครงการถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
เนื่องจากขณะนี้หน่วยดำเนินการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ และขอส่งเอกสารเบิกจ่าย
งานงวดที่ 14 - 21 และงวดที่ 27 เป็นเงินทั้งสิ้น 12,795,390 บาท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยได้
ขอรับ การจั ดสรรงบประมาณเหลื อจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12,795,390 บาท
เพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ทีมบูรณาการกลาง (สศช.) มีการประชุมการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
เพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้
1) เสนอให้ อ.ก.บ.ภ. วิชาการ พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการฯ เฉพาะงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2557 - 2563
2) ขยายระยะเวลาการขอโอนเปลี ่ ย นแปลงเฉพาะกรณี ช ดเชยเงิ น ถู ก พั บ ไป
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565
3) ให้ มท. ตรวจสอบวงเงินงบประมาณและจัดทำรายละเอียดบัญชีโ ครงการ/
งบประมาณรายโครงการที่ต้องชดเชยกรณีเงินถูกพับไป และจัดส่งให้ สศช. ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
ข้ อ 1 กรณี ม ี ค วามจำเป็ น เร่ ง ด่ ว นที ่ จ ะต้ อ งเสนอโครงการใหม่ ซึ ่ ง ไม่ อ ยู ่ ใ น
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการใหม่ตาม
หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอ
โครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวั ดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
บริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการ
ปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผ ู้ว ่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดจัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน
/หลักเกณฑ์...

-19หลั ก เกณฑ์ ว ่ า ด้ ว ยการใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย การโอนจั ด สรร หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 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 รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีว งเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่า
สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ
ชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 25 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
โอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผล ความจำเป็ น
หรือความเหมาะสมได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงด้วย
ข้อ 28 นอกจากกรณีที่กำหนดในข้อ 23 ข้อ 26 และข้อ 27 การใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่น ๆ ภายในแผนงาน
เดียวกันการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร สำหรับงบประมาณรายจ่าย
ของหน่ว ยรับ งบประมาณ และงบประมาณรายจ่ ายบู รณาการให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑ์ว ่า ด้ว ยการใช้
งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ที่สำนักงบประมาณกำหนด
แนวทางการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
1) การเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการที่กระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค ทั้งนี้
กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอโครงการ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความ
เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ จัดส่งคำขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(อ.ก.บ.ภ.ภาค) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค
โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. ภาค ภายในเดือน
มีนาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
(2) ต้ องไม่ น ำไปกำหนดเป็ นอั ตราบุ คลากรตั ้ งใหม่ รายการค่ าจั ดหาครุ ภ ั ณฑ์
ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้าง
ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
นายสุรพล สายสนิท
หน่วยงานพิจารณาโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรม
ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป พัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงนิเวศป่าชายเลนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
สำนักงานทรัพยากร
จึงให้ทางบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการต่อหลังจากเงินได้ถูกพับไป และทางบริษัทผู้รับจ้าง
ทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ได้ดำเนินการต่อและส่งมอบงานที่ค้างอยู่ 9 งวด โดยมีกรรมการตรวจรับเรียบร้อย
ในวัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ในส่วนของค่าปรับจากการดำเนินงานล่าช้า ทางบริษัทได้มีการขอยื่น
เอกสารเพื่อขอละเว้นค่าปรับ
/นายธรรมนูญ...

-20นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2
(ประธาน)

ขอให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ประสานงานกับท่านคลังจังหวัด
เพชรบุรี เพื่อปรึกษาแนวทางการละเว้นค่าปรับให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
ตามที่ฝ ่ ายเลขาได้ นำเสนอ มีประเด็ นที ่จะต้ องพิ จารณาอยู่ 2 ส่วน เพื่อขอโอน
แทนผู้ว่าราชการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้งบประมาณเหลือจ่าย/หมดความจำเป็น คือโครงการ Y3 หรือ
จังหวัดสมุทรสาคร
ชำระหนี้ จึงต้องดูว่าควรจะพิจารณาวาระใดก่อนระหว่าง 5.3.1 หรือ 5.3.2 เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและความชัดเจนในสาระสำคัญของวาระนี้ ว่าจะให้พิจารณาอะไร รวมถึงจะให้ลงมติอะไร
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา
แทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและความชั ด เจนในการพิ จ ารณาเพื ่ อ ลงมติ ข อง
คณะกรรมการจึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 5.3.2 ก่อน แล้วจึงกลับมา
พิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่ 5.3.1 ต่อไป

นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2
(ประธาน)

เห็นชอบตามที่ท่านรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามเสนอ

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้นำเงิน 153,188.13 บาท ไปชำระหนี้โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงนิเวศป่าชายเลน และให้สำนักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ตรวจสอบการขอละเว้นค่าปรับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่ง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5.3.2 โครงการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย/หมดความจำเป็น
จังหวัดสมุทรสงคราม เสนอโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้
โครงการถนนปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ การท่องเที่ยวเติบโต จังหวัดสมุทรสงคราม
กิ จ กรรม : งานซ่ อ มไฟฟ้ า แสงสว่ า ง (พร้ อ มอุ ป กรณ์ ) ทางหลวงหมายเลข 35
กม. 61+900 - กม. 64+425 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุท รสงคราม ระยะทาง
2.525 กิโลเมตร
งบประมาณ : 10,000,000 บาท
ดำเนินการโดย : สำนักงานแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
รายละเอีย ด : โครงการใหม่ กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (พร้อมอุปกรณ์ )
ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนนาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม. 61+900 - กม. 64+425 เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร
แนวทางการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
1) ข้อ 1 กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอโครงการใหม่ ซึ่งไม่อยู่ใน
แผนปฏิบัต ิร าชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดทำโครงการใหม่
ตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นำเสนอ
โครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
/จัดส่งคำขอ...

-21จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับ
ดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ.ภาค
ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ
2) หลั ก เกณฑ์ ว ่ า ด้ ว ยการใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย การโอนจั ด สรร หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
ข้อ 8 กรณี มี ค วามจำเป็ น เพื่ อ จั ด ทำผลผลิ ต หรื อ โครงการให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัว หน้าหน่ว ยรับงบประมาณอาจโอนเงิน จัดสรร
หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนัก
งบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(2) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา
โครงการถนนปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ การท่องเที่ยวเติบโต จังหวัดสมุทรสงคราม
แทนผู้ว่าราชการ
เป็นโครงการที่มีความจำเป็น เนื่องจากได้รับแจ้งปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอจากประชาชน
จังหวัดสมุทรสงคราม
ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก บนทางหลวงหมายเลข 35 ตอนนาโคก - แพรกหนามแดง
ระหว่าง กม. 61 + 900 - กม. 64 + 425 รวมระยะทาง 2.525 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการใช้สันจรไปมา
มีจุดตัดทางแยก มีชุมชน และทางโค้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน แก่
ประชาชน ทางจังหวัดสมุทรสงครามจึงขอใช้เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการ และเห็น
ว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง
นายสันชัย พัฒนะวิชัย
โครงการถนนปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ การท่องเที่ยวเติบโต จังหวัดสมุทรสงคราม
หัวหน้าสำนักงาน
เนื่องจากมีความจำเป็น อีกทั้งทางจังหวัดสมุทรสงครามเข้าใจในประเด็นเรื่องเงินเหลือ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จ่ายหรือเงินหมดความจำเป็น ควรใช้หนี้ก่อน แต่ทั้งนี้งบประมาณ 10,153,188.13 บาท
ก็ยังไม่พอสำหรับการใช้หนี้โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงนิเวศป่าชายเลน ดังนั้นจึงขอเสนอโครงการใหม่ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และต้อง
ดำเนินการทำภายในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
เห็นด้วยกับโครงการถนนปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ การท่องเที่ยวเติบโต จังหวัด
แทนผู้ว่าราชการ
สมุทรสงคราม แต่ขอเรียนสอบถามผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14
จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงบประมาณ กรณีเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท ว่าเป็นเงินที่หมดความ
จำเป็น หรือเป็นเงินเหลือจ่ายหากเป็นเงินเหลือจ่าย ต้องนำไปใช้หนี้ตามกฎหมายก่อนหรือไม่ ก่อนที่จะนำมา
พิจารณาโครงการถนนปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ การท่องเที่ยวเติบโต จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สืบเนื่องจาก
ผู้อำนวยการกองจัดทำ มติการประชุมร่วมของ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
งบประมาณเขตพื้นที่ 14 เห็นชอบให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปี 2565 หรือขอปรับ
แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการไม่แล้ว
เสร็จไปชดเชยเงินที่ถูกพับไป ทั้งนี้ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเร่งดำเนินการใช้งบประมาณเหลือจ่ายไปชดเชย
เงินตกพับไปให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอดำเนินการโครงการใหม่ กรณีเงินจัดสรร 10,000,000 บาท คือเงิน
จัดสรรที่หมดความจำเป็น ทั้งนี้ การนำเงิน จัดสรรไปชดเชยเงินพับ สามารถใช้ได้ทั้งกรณีเป็นเงินเหลือจ่ าย
/และเงินจัดสรร...

-22และเงินจัดสรรที่หมดความจำเป็น ดังนั้น ขอให้เป็นดุลยพินิจของ ก.บ.ก. ว่าจะเห็นควรนำเงินจัดสรรจำนวน
10,000,000 บาท ไปดำเนินการในภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนใด แต่ควรสอดคล้องตามมติของที่ประชุมร่วม
ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ
แจ้งเวียนมติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ จากที่ผ ู้อำนวยการกองจัด ทำงบประมาณเขตพื้น ที่ 14 สำนักงบประมาณให้
แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัด คำแนะนำ และไขข้อสงสัยในประเด็น ของเงินหมดความจำเป็น และเงินเหลือจ่าย
ภาคกลางตอนล่าง 2
แล้ว ดังนั้น กระผมในนามหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประธาน)
(ประธาน)
จึงขอความกรุณาให้คณะกรรมการทุกท่านใช้เอกสิทธิ์ในการลงมติ ว่าจะนำเงินจัดสรร
ที่หมดความจำเป็น ไปใช้สำหรับการชำระหนี้หรือจะนำไปใช้กับโครงการ Y3 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็ น
เร่งด่วน และมีผลต่อชีวิตของประชาชนคนหมู่มาก
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
แทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสาคร

ถ้าข้อกฎหมายไม่ได้ระบุเป็นระเบียบว่าต้องนำเงิน 10,000,000 บาท ไปใช้ชำระหนี้
ก่อน จังหวัดสมุทรสาครก็ไม่ขัดข้อง เห็นด้วยกับการนำไปใช้ในโครงการ Y3

นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
แทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถ้าข้อกฎหมายไม่ได้ระบุว่าขัดต่อระเบียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เห็นชอบกับการนำ
เงิน 10,000,000 บาท ไปใช้ในโครงการ Y3

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้จังหวัดสมุทรสงครามใช้เงินในส่วนที่เป็นเงินหมดความจำเป็น จำนวน
10,000,000 บาท ดำเนินการในโครงการถนนปลอดภัย ประชาชนอุ่นใจ การท่องเที่ยวเติบโต จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (พร้อมอุปกรณ์) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนนาโคก - แพรกหนามแดง
ระหว่าง กม. 61+900 - กม. 64+425 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 2.525 กิโลเมตร ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามขอใช้ ทั้งนี้คงเหลืองบประมาณ
เหลือจ่าย/หมดความจำเป็นทั้งสิ้น 153,188.13 บาท เพื่อนำไปพิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลงในการชำระหนี้
ตามวาระที่ 5.3.1 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรม
ปรั บปรุ งทางเท้ า ถนนสาย สค. 1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้ านคลองมะเดื ่ อ อำเภอกระทุ ่ มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ 13,310,000 บาท ดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร
ที่
1.

รายการเดิม
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
โครงการ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟสั ญ ญาณจราจร สาย สค. 1018 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4 กม. 5+700 - กม. 7+445 บ้าน
คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ระยะทาง 1.745 กม.
งบรายจ่าย : ลงทุน
- งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างทางเท้า
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- งานปรับปรุงทางเท้า
- งานปรับปรุงทางจักรยาน

รวม

จำนวนเงิน
13,310,000

13,310,000

รายการใหม่
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
โครงการ พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2
กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สค. 1018
แยกทางหลวงหมายเลข 4 กม. 0 + 000 - กม. 7 +
449 บ้านคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร
ระยะทาง 7.449 กม.
งบรายจ่าย : ลงทุน
- งานปรับปรุงทางเท้า
- งานปรับปรุงทางจักรยาน

รวม

เหตุผลที่โอนเปลี่ยนแปลง
จำนวนเงิน
13,310,000

มีการปรับลดเนื้องาน เนื่องจากเนื้อ
งานเกี่ยวกับการปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่างทางเท้า และปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ได้ใช้งบประมาณจากกรม
ทางหลวงชนบทดำเนินการไปแล้ว

13,310,000

/ตามมติที่ประชุม...

-23ตามมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในรายงาน
การประชุม หน้าที่ 20 ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (CBO เขต) ในส่วนของความเห็นของหัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางที่ให้ความเห็นว่า เป็นการต่อยอดกิจกรรมเดิม ซึ่งการต่อยอดกิจกรรมเดิมจะต้อง
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเสียก่อน จึงจะขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อทำโครงการใหม่ได้ จึงควร
เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงตามข้อ 2.2 โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ด ำเนินการหรือ
แผนการใช้จ่าย งบประมาณหรือยกเลิกการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ แล้วจึงเสนอเพื่อให้
เปลี่ย นแปลงให้ถ ู กต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ กฎหมาย และปฏิบัติท ี่ ถู ก ต้ อ งใหม่ เ พื่ อ จะได้ส ่ ง เรื ่ องไปยัง สำนั ก
งบประมาณเพื่อขอทำความตกลงอีกครั้ง
แนวทางการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว เป็นอำนาจของ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ข้อ 2.2 “โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นที่ดำเนินการ หรือแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
หรือยกเลิกการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ” ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกล่าวต้องขอทำ
ความตกลงกับสำนักงบประมาณ เนื่องจาก เป็นรายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่สิบล้านบาท
ขึ้นไป ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาคทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒ นาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจั งหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 2 กิจกรรมปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สค. 1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 กม. 0 + 000 กม. 7 + 449 บ้านคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 7.449 กม. และให้
หน่วยงานส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้ง
ปิดประชุม

เวลา 15.15 น.

ลงชื่อ.............................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายเขมศักดิ์ กาญจนเจตนี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปัณณ์ณัช เตียบน้อย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

