รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง)
ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชัน้ 4
-------------------------ผูมาประชุม
1. นายศรีโรจน
นิมมานพัชรินทร
2. นายปยะวุฒิ
กลิ่นชื่น
3. นายวุฒิพงษ
แกวปาเฟอย
4. พ.ต.ท.หญิง สุพิน โกศลบัณฑิตกูล
5. นางกุลรัตน
ไชยพรม
6. นางสาววาสนา สมมุติ
7. นางจันทิรา
โยธิการ
8. นายสมศักดิ์
หวลกสิน
9. นายธนากร
ฉัตรภูติ
10. นายอรรถวุฒิ พงษโสภาวิจิตร

รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ประธาน
แทน รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง (นายสุรพล บุรินทราพันธุ)
แทน ปลัดจังหวัดลําปาง
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
คลังจังหวัดลําปาง
แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง
อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําปาง
11. นายวัยวุฒิ
ศรีรัตน
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
12. นางศลิษา
มวงใหม
แทน พัฒนาการจังหวัดลําปาง
13. นายวัชระ
ตางใจ
พาณิชยจังหวัดลําปาง
14. นางเนตรชนก ธรรมกุล
แทน ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
15. นายศิริพงษ จงภู
แทน ผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ
16. นายนิวัติ
วงศชมภู
แทน ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดลําปาง
17. นายสมพงษ ณ ลําปาง
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
18. นายนุกุล
แสงบุญมี
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง
19. นายประโลม ทองเปา
แทน อัยการจังหวัดลําปาง
20. พันโทอลงกต ดอนมูล
แทน ผูบญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 32
21. นายศรีสะเกษ สมาน
หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดลําปาง
22. นางพรสวรรค สมาน
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาการเกษตรจังหวัดลําปาง
23. นางสาวพรรณี การะกัน
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
24. นางวรรณศรี อินทราชา
แทน นายกเทศมนตรีนครลําปาง
25. นายจตุวัฒน ตุยเต็มวงศ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร
26. นายสุขุม
วังเสาร
แทน นายกเทศมนตรีตําบลทุงผึ้ง
27. นางสาวณิชากานต เปาปา
นายกเทศมนตรีตาํ บลบอแฮว
28. นายเจริญ
สิทธิวัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลใหมพัฒนา
29. นายบุญสง
อยูสุธา
ภาคประชาสังคม ดานเศรษฐกิจ
30. นางศิริเรือน สุประดิษฐอาภรณ ภาคประชาสังคม ดานสังคม
31. นางทิพยวารี คิรีวรรณ
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
/32. นางสาวอัชฏาพร...
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

นางสาวอัชฎาพร เครงครัด
นายจรัญ
สิทธิจู
นางละมัย
บุญยง
นายเภา
คําฟู
รอยตรี ชัย
องคตระกูล
นายชูฤทธิ์
อันนารา
นายกิติศกั ดิ์ สินวนาทรัพย
นางศุกลรัตน จันทรมณี

ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ภาคประชาสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง เลขานุการ
40. นายธํารงค
วงศทวีสุขเจริญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดลําปาง
41. นางสาวธนิดา ตอปญญา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. นายประหยัด
สุวรรณโน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานรอง
2. นายสวัสดิ์
ลาดปาละ
ภาคประชาสังคม ดานเศรษฐกิจ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด
แทน เกษตรจังหวัดลําปาง
2. นายสุรัชฐนพ สิงหาคํา
แทน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง
3. นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงคแก
แทน วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
4. นายสิทธิศักดิ์ แยมพรายภิรมย นายอําเภองาว
5. นางสาวบรรทนา ทองยอย
แทน นายอําเภอเมืองลําปาง
6. วาที่รอยโทบํารุง คําไว
แทน นายอําเภอวังเหนือ
7. นางจินตนา
มุงเมือง
แทน นายอําเภอเมืองปาน
8. นางสาวนลินี ปวงแกว
แทน นายอําเภอหางฉัตร
9. นางสาวทิติยา สมคํา
แทน นายอําเภอเกาะคา
10. นายปตพุ งศ
เทพวีระพงศ
แทน นายอําเภอแมทะ
11. นางลัดดาวรรณ ไชยเชียงของ แทน นายอําเภอแมเมาะ
12. นางณัฐรดา
ธิติวัตร
แทน นายอําเภอเสริมงาม
13. นายยศพัทธ
จันทรทิพย
แทน นายอําเภอสบปราบ
14. นายเชาวทวีพฒ
ั น ดนัยนันท
แทน นายอําเภอเถิน
15. นางวณิชดา
ไชยศิริ
แทน นายอําเภอแมพริก
16. นางสาวพรพรรณ พลังคะพันธพงศ แทน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
17. นางดารุณี
ใจศีล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง
18. นางสาวจิณกร เชียงทอง
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานจังหวัดลําปาง
19. นางสาวพิมพิชาญ บวรยศวัฒน
เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
/เริ่มประชุม...
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เวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
จังหวัดลําปางไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 2 แผนงาน ประกอบดวย แผนงานบูรณาการสงเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 13 โครงการ
31 กิจกรรมหลัก 96 กิจกรรมยอย งบประมาณ 255,132,000 บาท และแผนงาน
บูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจในประเทศ (งบพัฒนาภาค)
จํานวน 6 โครงการ 9 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมยอย งบประมาณ 142,585,400 บาท
ขณะนี้จังหวัดลําปางมีเงินเหลือจายจากการที่สวนราชการ/หนวยงานผูร บั ผิดชอบ
โครงการไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และลงนามในสัญญาจางเพื่อกอหนี้ผูกพันโครงการ ภายใต
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 12,395,151 บาท
(ขอมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561)
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารโครงการและงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาภาค ในสวนของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงไดเรียนเชิญ
คณะกรรมการฯ ทุกทานมาประชุมในวันนี้
รับทราบ

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
เลขานุการ

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เลขานุการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561
สํานักงานจังหวัดลําปาง ในฐานะฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง)
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 12 หนา โดยแจงเวียนรายงาน
การประชุมใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม ภายในวันจันทร
ที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 5259
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 และนําเผยแพรผานเว็บไซตจังหวัดลําปางแลว ซึ่งไมมี
คณะกรรมการฯ ขอแกไขรายงานการประชุม
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ ทานใดมีการแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามารถแจงให
ที่ประชุมครั้งนี้พิจารณาได หรือสามารถประสานแจงฝายเลขานุการภายหลังจากการประชุมได
ไมมีคณะกรรมการฯ ขอแกไขรายงานการประชุมในที่ประชุมเพิ่มเติม จึงรับรองรายงาน
การประชุม ก.บ.จ.ลําปาง ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานะโครงการและผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 2 แผนงาน (ขอมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561) ดังนี้
1) แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(งบพัฒนาจังหวัด)
/สถานะงบประมาณ...
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มติที่ประชุม

สถานะงบประมาณ
 งบประมาณตั้งตนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561
จํา นวน 13 โครงการ 31 กิ จกรรมหลัก 96 กิ จกรรมยอ ย งบประมาณ
255,132,000 บาท
 งบประมาณหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน 12 โครงการ 27 กิจกรรมหลัก
124 กิจกรรมยอย งบประมาณ 255,127,677 บาท
-> จังหวัดอนุมัติแลว จํานวน 119 โครงการ (ระดับกิจกรรมยอย) งบประมาณ
246,370,577 บาท คิดเปนรอยละ 96.57 ของงบประมาณที่ไดรับ
-> หนวยงานอยูระหวางจัดทําขอมูลเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม เปน
หนวยงานที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ (กรณีไมกระทบแผน) จํานวน 3 โครงการ
(ระดับกิจกรรมยอย) งบประมาณ 7,997,100 บาท คิดเปนรอยละ 3.13
ของงบประมาณที่ไดรับ
-> หนวยงานทีย่ กเลิกกิจกรรมภายใตโครงการในแผนฯ จํานวน 2 โครงการ
(ระดับกิจกรรมยอย) งบประมาณ 760,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.30 ของ
งบประมาณที่ไดรับ
ผลการเบิกจายงบประมาณ
 เบิกจายแลว จํานวน 6,828,516 บาท คิดเปนรอยละ 2.77 ของงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ
 อยูระหวางเบิกจาย จํานวน 227,146,910 บาท คิดเปนรอยละ 92.20
ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 เงินเหลือจายจากการดําเนินโครงการ จํานวน 12,395,151 บาท คิดเปน
รอยละ 5.03 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ทั้งนี้ ผลการเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS อยูในระดับที่ 71 ของประเทศ
(6.82 ลานบาท) ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561
2) แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจในประเทศ
(งบพัฒนาภาค)
สถานะงบประมาณ
 ไดรับจัดสรร จํานวน 6 โครงการ 9 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมยอยงบประมาณ
142,585,400 บาท
 จังหวัดอนุมัติแลว จํานวน 13 โครงการ (ระดับกิจกรรมยอย) งบประมาณ
125,368,100 บาท คิดเปนรอยละ 87.92 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม จํานวน 3 โครงการ (ระดับกิจกรรมยอย) งบประมาณ
17,217,300 บาท คิดเปนรอยละ 12.08 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ผลการเบิกจายงบประมาณ
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
รับทราบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทําใหการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายงบประมาณ
โครงการ ยังคอนขางลาชาและไมเปนไปตามเปาหมายการเบิกจายที่คณะรัฐมนตรี จึงขอให
/สวนราชการ...

-5สวนราชการที่รับผิดชอบโครงการและไดรับการอนุมัติโครงการจากผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ไปแลวเรงรัดการจัดซื้อจัดจาง และการกอหนี้ผูกพัน รวมทั้งมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดลําปางในฐานะฝายเลขานุการ ก.บ.จ.ลําปาง จัดทําขอมูล 2 สวน ประกอบดวย 1) การอนุมัติ
โครงการและวันที่ผูวาราชการจังหวัดลําปางอนุมัติโครงการ 2) การจัดซื้อจัดจางและวันที่
ลงนามในสัญญากอหนี้ผูกพันโครงการ และ 3) เพื่อเปนขอมูลประกอบการติดตามโครงการ
และการเบิกจายงบประมาณตอไป
3.2 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค ในสวนของจังหวัด
ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขานุการ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง ไดเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินโครงการ
จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม ภายใตโครงการสงเสริมภาคการทองเที่ยวลานนา กิจกรรม :
มหกรรมคีตเภรีวิถีถิ่นวิถีไทยภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร : มหกรรมกลองภาคเหนือเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณ 5,006,000 บาท
เนื่องจากหวงเวลาดําเนินการจัดกิจกรรมเดิม ไมสามารถดําเนินการไดทัน และจะมีผลกระทบ
กับการใชจายงบประมาณ ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยแลว
กระทรวงมหาดไทยขอใหจังหวัดแจง ก.บ.จ. เพื่อทราบดวย ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
หวงเวลาเดิม
หวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
- กิ จ กรรมย อ ยที่ 1 จั ด อบรมสร า งความ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 เดือนพฤษภาคม 2561
เขาใจงานมหกรรมคีตเภรีวิถีถิ่นวิถีไทยภาคเหนือ และเดือนมีนาคม - เมษายน 2560
- กิจกรรมยอยที่ 4 มหกรรมกลองภาคเหนือ เดือนเมษายน 2561
เดื อ นพฤษภาคม - กรกฎาคม
เฉลิมพระเกียรติ
2561
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

เลขานุการ

จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
รับทราบ การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาภาค ในสวนของ
จังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง
ไดแจงมายังจังหวัดลําปาง
เรื่อง เพื่อพิจารณา
งบพัฒนาจังหวัด :
4.1 การเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (กรณีไมกระทบแผน)
หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ และ/หรือหนวยงานที่จังหวัดอนุมัติใหดําเนิน
โครงการ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จํานวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณ
ทั้งหมด จํานวน 10,916,330 บาท งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
จํานวน 5,862,630 บาท โดยขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานแบบครบวงจร
ของจังหวัดลําปาง
กิจกรรม : 1 ไร คลายจน งบประมาณ 2,500,000 บาท หนวยดําเนินการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง
/รายการเดิม...

-6รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
งบดําเนินงาน 2,500,000 บาท งบดําเนินงาน 2,500,000 บาท เนื่องจากเปลี่ยนแปลงงบรายจาย เพื่อ
คาวัสดุ 2,500,000 บาท
คาวัสดุ 2,500,000 บาท
ใหสอดคลองกั บการดําเนินการจริง
- วัสดุการเกษตร 2,500,000 บาท - วัสดุการเกษตร 1,709,818 บาท ในพื้ น ที่ และถูก ต อ งตามหลั ก การ
จํา แนกประเภทงบรายจา ยที่ สํา นัก
- วัสดุกอสราง 775,882 บาท
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ 14,300 บาท งบประมาณกําหนด
กิจกรรม : สงเสริมการทํา เกษตรผสมผสานตามรอยเท าพอ เพื่ อความยั่ งยื น
งบประมาณ 220,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานจังหวัดลําปาง
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
งบลงทุน 171,000 บาท
งบลงทุน 171,000 บาท
เนื่อ งจากเปลี่ย นแปลง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 11,000 บาท
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 11,000 บาท
ชื่อ กิ จกรรมในงบลงทุ น
- ขุดสระเพื่อเพิ่มพื้นที่เลี้ยงสัตวน้ํา ขนาด - ขุ ดสระเพื่ อ การเกษตร จํา นวน 1 บ อ รายการค า ที่ ดิ น และ
ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สิ่ง ก อ สรา ง เพื่ อ ใหตรง
1 ไร งบประมาณ 11,000 บาท
ลึก 1.70 เมตร ความลาดเอียด 1 : 1.5 กั บ ประมาณการราคา
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 364.00 ลูกบาศกเมตร ค า ก อ ส ร า ง แ ล ะ
บานฮองลี่ หมูที่ 5 ตําบลแจหม อําเภอแจหม การดําเนินการจริงในพื้นที่
จังหวัดลําปาง งบประมาณ 11,000 บาท
2) โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลําปางทุกกลุม
และทุกชวงวัย
กิจกรรม : สงเสริมการเลี้ยงหมูหลุม บานแมชอฟา สาขาแมจอกฟา หมูที่ 5 ตําบล
ทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง (ภายใตกิจกรรม : ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนว
พระราชดําริ หมูบานเปาหมาย 272 หมูบาน และหมูบานตนแบบ 13 อําเภอ) งบประมาณ
200,000 บาท หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอแจหม
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
เนื่ อ งจากเปลี่ ย นแปลงงบรายจ า ย
งบดําเนินงาน 200,000 บาท
งบดําเนินงาน 200,000 บาท
เพื่อ ใหสอดคลองกับการดําเนินการ
คาวัสดุ 200,000 บาท
คาวัสดุ 200,000 บาท
- วัสดุกอสราง 200,000 บาท
- วัสดุกอสราง 105,920 บาท จริ งใ น พื้ น ที่ แ ละ ถู ก ต อ งต า ม
- วัสดุการเกษตร 94,080 บาท หลักการจําแนกประเภทงบรายจาย
ที่สํานักงบประมาณกําหนด
กิจกรรม : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียน
ดอยโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 งบประมาณ 1,798,230 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
งบดําเนินงาน 1,798,230 บาท
เนื่อ งจากระบุ รายการงบงบดําเนินงาน 1,798,230 บาท
คาตอบแทน 1,350,00 บาท
ประมาณไม สอดคลอ งกั บ
คาตอบแทน 1,493,600 บาท
ประเภทรายจายตามสภาพ
- คาตอบแทนครูวทิ ยากรโรงเรียนกลุม การดํ า เนิ น การจริ ง และ
เปาหมาย จํานวน 32 คนๆ ละ 300 บาท
คํานวณงบประมาณไมถูกตอง
จํานวน 15 วัน เปนเงิน 143,600 บาท
/คาใชสอย...

-7รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
คาใชสอย 304,630 บาท
คาใชสอย 448,230 บาท
- คาเอกสารในการดําเนินการ 8,030 บาท - คา พาหนะครูโรงเรีย นกลุม เป า หมาย
จํานวน 32 คนๆ ละ 300 บาท จํานวน
15 วัน เปนเงิน 144,000 บาท
- คาเอกสารในการดําเนินการ 7,630 บาท
กิจกรรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา งบประมาณ 701,700 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
เนื่ อ งจากระบุ ร ายการ
งบดําเนินงาน 701,700 บาท
งบดําเนินงาน 701,700 บาท
งบประมาณไม สอดคล อง
คาใชสอย 701,700 บาท
คาใชสอย 701,700 บาท
- คาเชาสถานที่ 5 จุด จุดละ 10,000 บาท - คาสถานที่ฝกอบรม จํานวน 5 จุด จุด กับ ประเภทรายจา ยตาม
เปนเงิน 50,000 บาท
ละ 5,000 บาท เปนเงิน 25,000 บาท สภาพการดําเนินการจริง
- ค า ที่ พั ก สํ า หรั บ วิ ท ยากรและที ม งาม
จํา นวน 4 คน คนละ 600 บาทตอ วัน
จํานวน 5 วัน เปนเงิน 12,000 บาท
- คาพาหนะสําหรับวิทยากรและทีมงาน
จํานวน 4 คน ไป-กลั บ กรุงเทพฯ-ลําปาง
เหมาจ าย คนละ 3,250 บาท เป น เงิ น
13,000 บาท
กิจกรรม : แกจนคนเมือง งบประมาณ 1,439,600 บาท หนวยดําเนินการ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
งบดําเนินงาน 1,439,600 บาท งบดําเนินงาน 1,439,600 บาท เนื่ อ งจากเปลี่ ย นแปลงงบรายจ า ย
คาวัสดุ 400,000 บาท
คาใชสอย 400,000 บาท
ในกิจกรรมยอยเสริมสรางอาชีพครัวเรือน
- วัสดุสาธิต/อุปกรณเสริมสรางอาชีพ - วัสดุงานบานงานครัว 250,000 บาท เป าหมาย เพื่ อให สอดคล องกั บ
400,000 บาท
- วัสดุการเกษตร 150,000 บาท การดําเนินการจริง และเป นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
กิจกรรม : ลําปางปนสุข งบประมาณ 4,057,500 บาท หนวยดําเนินการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
งบดําเนินงาน 4,057,500 บาท งบดําเนินงาน 4,057,500 บาท เนื่ อ งจากเปลี่ ย นแปลงงบรายจ า ย
คาวัสดุ 2,550,000 บาท
ในกิจกรรมยอยเสริมสรางอาชีพครัวเรือน
คาใชสอย 2,550,000 บาท
- วัสดุสาธิต/อุปกรณเสริมสรางอาชีพ - วัสดุงานบานงานครัว 90,000 บาท เป าหมาย เพื่ อให สอดคล องกั บ
2,550,000 บาท
- วัสดุการเกษตร 2,430,000 บาท การดําเนินการจริง และเป นไปตาม
- วัสดุกอสราง 30,000 บาท
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
/ระเบียบ...

-8ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
- มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2560 เห็นชอบหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ 1.1 กรณีจังหวัดมีความประสงคขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา ย
ของจังหวัด ในลักษณะ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไดแก
1.1) หนวยงานรับผิดชอบ/หนวยดําเนินการ
1.2) พื้นที่ดาํ เนินการ
1.3) กิจกรรม
1.4) กลุมเปาหมาย
1.5) งบรายจาย
ใหผูวาราชการจังหวัดนําเสนอ ก.บ.จ. พิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และให ก.บ.จ. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายที่ดําเนินการตามขอ 1.1 ให อ.ก.บ.ก.ที่กํากับดูแลภาคทราบภายใน
15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 24 หัวหนาสวนราชการมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจายใดๆ ภายใตแผนงบประมาณเดียวกัน
ยกเวนงบบุคลากร เพื่อจัดทําผลผลิตหรือโครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาว ใหบรรลุเปาหมาย
การใหบริการกระทรวง หรือเปาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แตตองไมกอใหเกิด
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนการกําหนด
อัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ รายการคาที่ดิน หรือเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปตางประเทศที่ไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณ
และในกรณีที่เปนการโอนหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง จะตองมีวงเงิน
ตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ
- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอ 12 ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่มิใช
รายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณ
รายจาย ใหหนวยรับงบประมาณสามารถกระทําได โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
/- หนังสือ...

-9- หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
รายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอ 2 สําหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการตามนัยขอ 12 ซึ่งไมมีผลกระทบ
ตอวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนด ใหหนวยรับงบประมาณสามารถพิจารณาดําเนินการได
โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เชนกรณี ดังนี้
ขอ 2.1 การแกไขขอความที่พิมพคลาดเคลื่อน ตกหลน ใหถูกตองตรงตาม
ขอเท็จจริงที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ หนวยงานรับงบประมาณจะตองสามารถแสดง
หลักฐานไดวาการแกไขดังกลาวเกิดจากการพิมพคลาดเคลื่อน ตกหลนอยางชัดเจน
ขอ 2.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจายเพื่อใหถูกตองตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยไมมีผลทําใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของ
รายการตามที่ไดอนุมัติไวเดิม
ขอ 2.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑที่มีลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลง
ชนิด จํา นวน คุณลักษณะ (Specification) ที่ ไ ม มี ผลกระทบตอ ประโยชนการใชงาน
(Capacity) ของรายการครุภัณฑลดลง หรือไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือ
ปริมาณครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติ
ขอ 2.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งกอสรางเพื่อให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการกอสราง หรือมีผลทําใหประโยชนการใชงานเพิ่มขึ้น
หรือไมทําใหประโยชนการใชงานลดลงในสาระสําคัญ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกลาว ตองไมมีผลทําใหตองเพิ่มวงเงิน
งบประมาณตามรายการที่ไดรบั จัดสรร
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ : กิจกรรม และงบรายจายดังกลาว
เปนการเปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีไมกระทบแผน ซึ่งไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ และไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อโปรดพิจารณา
ผูแทน สํานักงานเกษตร
ในสวนของ กิจกรรม : 1 ไร คลายจน สํานักงานเกษตรจังหวัดลําปางไดดําเนินการ
จังหวัดลําปาง
สํารวจปญหา/ความตองการเกษตรกรกลุมเปาหมาย จํานวน 50 ครัวเรือน จึงพบวามีความตองการ
วัสดุที่จะนํามาจัดทําระบบน้ําและโรงเรือนปลูกผักบางสวน จึงขอเปลี่ยนแปลงงบรายจาย
จากเดิม วัสดุการเกษตร เปน วัสดุการเกษตร วัสดุกอสราง และวัสดุฟาและวิทยุ ซึ่งอยู
ภายใตประเภทรายจาย คาวัสดุ และวงเงินงบประมาณเทาเดิม เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริง
และเปนไปตามประเภทงบรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด ประกอบกับเพื่อใหการเบิกจาย
งบประมาณเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ผูแทน สํานักงานเกษตร
ในสวนของกิจกรรม : สงเสริมการทําเกษตรผสมผสานตามรอยเทาพอ เพื่อความยั่งยืน
และสหกรณจังหวัด
ขอเท็จจริง ไมใชการขุดสระน้ําเพื่อการเกษตรขึ้นมาใหม แตเปนการขุดลอกสระน้ําเพื่อการเกษตร
ลําปาง
ที่มีอยูเดิม เนื่องจากหากเปนการขุดสระน้ําขึ้นมาใหม งบประมาณไมเพียงพอ ซึ่งควรจะเปลีย่ นแปลงจากเดิม ขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร เปน ขุดลอกสระน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําเพื่อการเกษตร
เพื่อใหตรงกับการดําเนินการจริงในพื้นที่
/ฝายเลขานุการ...

- 10 ฝายเลขานุการ ชี้แจง
ขอมูลแทน ที่ทําการ
ปกครองอําเภอแจหม

ในสวนของกิจกรรม : สงเสริมการเลี้ยงหมูหลุม บานแมชอฟา สาขาแมจอกฟา หมูที่ 5
ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เปนการดําเนินการภายใต กิจกรรม : ขับเคลื่อนและ
ขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ หมูบานเปาหมาย 272 หมูบาน และหมูบานตนแบบ
13 อําเภอ ขอเปลี่ยนแปลงงบรายจาย จากเดิม วัสดุกอสราง เปน วัสดุกอสราง และวัสดุการเกษตร เนื่องจากมีการดําเนินการจัดซื้อแกลบดิบเพื่อรองพื้นคอกหมูหลุม ทั้งนี้ อยูภายใต
ประเภทรายจาย คาวัสดุ และวงเงินงบประมาณเทาเดิม เพื่อใหสอดคลองกับขอเท็จจริง และ
เปนไปตามประเภทงบรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด ประกอบกับเพื่อใหการเบิกจาย
งบประมาณเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ผูแทน สํานักงานศึกษาในสวนของกิจกรรม : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ธิการจังหวัดลําปาง
นักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอเปลี่ยนแปลงงบรายจาย
จากเดิม คาตอบแทนครูวิทยากรโรงเรียนกลุมเปาหมาย และคาเอกสารในการดําเนินการ
เปน คาพาหนะครูโรงเรียนกลุมเปาหมาย และคาเอกสารในการฝกอบรม เนื่องจากระบุรายการ
งบประมาณไมสอดคลองกับประเภทรายจายตามขอเท็จจริง และคํานวณงบประมาณไมถูกตอง
ซึ่งครูที่เขารวมการอบรมไมใชวิทยากร แตเปนผูเขารวมการอบรม จึงสนับสนุนคาพาหนะ
บางสวน เพื่อใหครูนําองคความรูที่ไดจากการอบรมไปสอนหรือถายทอดใหเด็กนักเรียนตอไป
สําหรับในสวนของกิจกรรม : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ขอเปลี่ยนแปลง
งบรายจาย จากเดิม คาเชาสถานที่ เปน คาสถานที่ฝกอบรม คาที่พัก และคาเดินทางวิทยากร
(บางสวน) เนื่องจากในขั้นคําของบประมาณ ไมไดคํานวณคาที่พักและคาเดินทางวิทยากรไว
จึงขอเปลี่ยนแปลงเพื่อใหขอเท็จจริง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงงบรายจายทั้ง 2 กิจกรรมดังกลาว อยูภายใตประเภทรายจาย
คาใชสอย และวงเงินงบประมาณเทาเดิม
ผูแทนสํานักงานพัฒนา
ในสวนของกิจกรรม : แกจนคนเมือง รวมถึงกิจกรรม : ลําปางปนสุข ขอเปลี่ยนแปลง
สังคมและความมั่นคง งบรายจายในกิจกรรมยอย : เสริมสรางอาชีพครัวเรือนเปาหมาย จากเดิม วัสดุสาธิต/อุปกรณ
ของมนุษยจังหวัดลําปาง เสริมสรางอาชีพ เปน วัสดุงานบานงานครัว วัสดุการเกษตร และวัสดุกอสราง เพื่อใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริง และเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงงบรายจาย
ดังกลาว เปนการเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจาย จากคาใชสอย เปน คาวัสดุ (ไมใชคาครุภัณฑ)
แตยังอยูภายใตหมวดงบดําเนินงาน และวงเงินงบประมาณเทาเดิม
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีไมกระทบแผน จํานวน 7 รายการ/กิจกรรม ตามที่ผูแทน
หนวยงานไดใหเหตุผลยืนยันการขอเปลี่ยนแปลง
4.2 การขอใชเงินเหลือจายมาดําเนินโครงการอื่นในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขานุการ
ขณะนี้จังหวัดลําปางมีเงินเหลือจายจากการที่สวนราชการ/หนวยงานผูร บั ผิดชอบ
โครงการไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และลงนามในสัญญาจางเพื่อกอหนี้ผูกพันโครงการ
ภายใตงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการสงเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 12,395,151 บาท
(ขอมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561)
/จังหวัด...

- 11 จังหวัดลําปางขอนําเงินเหลือจายดังกลาว มาดําเนินโครงการอื่น (Y2) ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจังหวัดไดแจงใหอาํ เภอ
ทั้ง 12 อําเภอทีม่ ีโครงการอื่น (Y2) ในแผนฯ (ยกเวนอําเภอเถิน) ประเภทโครงสรางพื้นฐาน
ทบทวนสถานะ และตรวจสอบความพรอมของโครงการ พรอมจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
มาใหมตามความตองการและความจําเปนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดไดนําโครงการ
ที่แตละอําเภอพิจารณาจัดลําดับความสําคัญมาเปนลําดับตนๆ และเปนโครงการดานแหลงน้ํา
ที่ชวยบรรเทาปญหาความเดือดรอนของเกษตรทีม่ ีน้ําไมเพียงพอสําหรับทําการเกษตรขึ้นมาให
ที่ประชุมพิจารณากอน และถนนตามลําดับ จํานวน 2 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ
12,259,600 บาท ดังนี้
ที่
1
2
3
4

5
6

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการเกษตร
กอ สรางพนังลํา เหมือ งสบนึง บ านทุงจี้ศรีเจริญ ขนาดฐานกวา ง 1,650,000
1.525 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 450 เมตร หมูที่ 14 ตําบลทุงกวาว (งบประมาณเดิม
1,662,000 บาท)
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
กอสรางรางสงน้ําเพื่อการเกษตร คสล.รูปตัวยู ลําเหมืองทุงเหลา ขนาด 1,989,000
กวาง 1 เมตร ลึก 1 เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 665
เมตร บานตึงเหนือ หมูที่ 2 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
กอ สรา งรางสงน้ํา คสล. รูป ตัวยู ขนาดกวา ง 1.20 เมตร ยาว 1,350,000
365 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 1.20 เมตร พรอมถมดินขางราง
หมูที่ 3 ตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง
เดิม กอสรางรางริน คสล. บานนาเอี้ยง ขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 1,591,000
1,500 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย หมูที่ 7 ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
ปรับ กอสรางรางริน คสล. บานนาเอี้ยง ขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว
867,000
575 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย หมูที่ 7 ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
กอสรางฝายน้ําลน คสล. ขนาดกวาง 18.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร 2,480,000
สันฝายสูง 1.00 เมตร บานโปงหลวง หมูที่ 15 ตําบลบานเอื้อม (งบประมาณเดิม
2,500,000 บาท)
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
780,900
กอสรางรางสงน้ําเขาทุงนา (จุดที่ 3) ชวงที่ 1 ขนาดภายในราง
กวาง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมวาง
ทอคอนกรีตขนาด 0.30 เมตร จํานวน 6 ทอน ความยาวไมนอย
กวา 375 เมตร ชวงที่ 2 ขนาดภายในรางกวาง 0.50 เมตร ลึก
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมวางทอคอนกรีตขนาด 0.30
เมตร จํานวน 6 ทอน ความยาวไมนอยกวา 304 เมตร หมูที่ 4
บาน-นาแกวตะวันตก ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

หนวยดําเนินการ
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองปาน
ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังเหนือ
ที่ทําการปกครอง
อําเภองาว
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเสริมงาม
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเสริมงาม
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองลําปาง
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเกาะคา

/7. กอสราง...

- 12 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) หนวยดําเนินการ
ที่
7 กอสรางพนังลําเหมืองสบนึง บานทุงจี้ ขนาดฐานกวาง 1.525
1,830,000
ที่ทําการปกครอง
(งบประมาณเดิม
เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 500 เมตร หมูที่ 8 ตําบลทุงกวาว
อําเภอเมืองปาน
1,842,000 บาท)
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
1,591,000
ที่ทําการปกครอง
8 เดิม ก อสรา งรางริน คสล. บานทุงต๋ํา ขนาดกวาง 0.60 เมตร
อําเภอเสริมงาม
ยาว 1,500 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมปาย
โครงการจํานวน 1 ป าย หมู ที่ 8 ตําบลเสริมกลาง อํ าเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง
590,000
ใหม กอสรางรางริน คสล. บา นทุงต๋ํา ขนาดกวาง 0.60 เมตร
ที่ทําการปกครอง
ยาว 390 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมปาย
อําเภอเสริมงาม
โครงการจํานวน 1 ป าย หมู ที่ 8 ตําบลเสริมกลาง อํ าเภอเสริมงาม
จังหวัดลําปาง
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
เพื่อบริการประชาชนอยางทั่วถึงและมีมาตรฐาน
722,700
9 ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณเลียบลําเหมืองทุงพัง ขนาดกวาง 4.00
ที่ทําการปกครอง
เมตร ความยาว 315.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม นอยกวา
อําเภองาว
1,260.00 ตารางเมตร หมูที่ 4 ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว
จังหวัดลําปาง
รวมใชเงินเหลือจาย
12,259,600
คงเหลือเงินเหลือจาย
135,551
บาท
ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
- มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2560 เห็นชอบหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ 1.1 กรณีจังหวัดมีความประสงคขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจา ย
ของจังหวัด ในลักษณะ ดังนี้
2) การเปลี่ยนแปลงโดยนําโครงการอื่นที่อยูในแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ
พงศ. 2561 มาดําเนินการแทนโครงการเดิม
3) การใชเงินประมาณเหลือจายจากโครงการที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้น
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการแลว
ใหผูวาราชการจังหวัดนําเสนอ ก.บ.จ. พิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และให ก.บ.จ. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายที่ดําเนินการตามขอ 1.1 ให อ.ก.บ.ก.ที่กํากับดูแลภาคทราบภายใน
15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส
/- ระเบียบ...
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ผูแทน สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําปาง
ประธาน

ฝายเลขานุการ

- ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 25 หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจายในงบรายจายใดๆ ยกเวนงบบุคลากร ภายใตแผนงานเดียวกัน
ที่เหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ผลผลิต หรือโครงการ ตามที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว ไปใชจายเปนรายการใดๆ ได แตมใิ ห
นําไปใชจายเปนรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาที่ดิน หรือรายการกอหนี้ผูกพัน
ขามปงบประมาณ และมิใหนําไปใชจายหรือสบทบจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวที่ไมไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว ในกรณีที่มีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ หรือคาใชจาย
ที่จําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง เพื่อจัดหา
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํากวาสิบลาน
บาทตามลําดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายเพื่อเปนการ
จัดหาครุภัณฑยานพาหนะตองเปนการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑยานพาหนะเดิม
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยนําโครงการอื่นที่อยูในแผนฯ มาดําเนินการ
โดยใชเงินเหลือจายจากการดําเนินโครงการนั้น เปนการเปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีไม
กระทบแผน ไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อโปรดพิจารณา
ขอฝากใหที่ทาํ การปกครองอําเภอทุกอําเภอทีไ่ ดรบั งบประมาณโครงการอืน่ (Y2)
ตรวจสอบเรื่องการขอใชพนื้ ที่จากหนวยงานเจาของพื้นที่ใหเรียบรอยกอน เชน พืน้ ทีป่ า หรือ
สิ่งลวงล้ําลําน้ํา เปนตน เพื่อใหการดําเนินการโครงการไมมปี ญหาดําเนินการไมได และตอง
มาขอยกเลิกโครงการในภายหลัง
ขอใหอําเภอทุกอําเภอรับขอสังเกต/ขอแนะนําของคณะกรรมการฯ ไปตรวจสอบและ
ดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่ใหถูกตองและเรียบรอยกอนเสนอขออนุมัติโครงการใหผวู า ราชการจังหวัดลําปางลงนาม ทั้งนี้ ใหอําเภอรับรองตนเอง หากโครงการใดตองขออนุญาต
ใชพื้นที่จากหนวยงานเจาของพื้นที่ เชน เขตปา พื้นที่ลวงล้ําลําน้ํา รวมทั้งที่สาธารณะประโยชน
ใหดําเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด โดยแนบหนังสืออนุญาตใหใชพื้นที่มาดวย
อีกประเด็นที่ตองนําเรียนขอใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากในระหวางนี้
ยังมีหลายโครงการที่ยังอยูในกระบวนการจัดซื้อจัดจางและยังไมไดลงนามในสัญญา ซึง่ ถา
โครงการเหลานี้ลงนามในสัญญาแลว หากมีเงินเหลือจายเพียงพอ ที่จะนําไปดําเนินโครงการ
อื่น (Y2) ในแผนฯ เพิ่มเติมไดอีก จะขออนุญาตคณะกรรมการฯ นําโครงการอื่น (Y2) ใน
แผนฯ จํานวน 3 รายการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 5,453,000 บาท โดยขอความ
เห็นชอบในหลักการกับที่ประชุมหากมีเงินเหลือจายเพิ่มเติมจะนําไปดําเนินโครงการทั้ง
3 รายการ/กิจกรรมตามลําดับ ขอใหฝายเลขานุการนําเรียนขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุม
ขอนําเรียนขอมูลโครงการอื่น (Y2) ในแผนฯ ซึ่งเปนโครงการสํารอง จํานวน 3 รายการ/
กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 5,453,000 บาท ตามลําดับ ดังนี้
/โครงการ...

- 14 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
ที่
1 กอสรางรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบไมมีฝาปด ขนาด 1,447,000
กวาง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.12 เมตร (งบประมาณเดิม
2,000,000 บาท)
บานสาแล หมูที่ 5 ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
2 กอสรางพนังลําเหมืองทุงรอง ขนาดฐานกวาง 1.525 เมตร สูง 1,830,000
1.50 เมตร ยาว 500 เมตร บานปาเวียง หมูที่ 11 ตําบลทุงกวาว (งบประมาณเดิม
1,840,000 บาท)
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
3 กอสรางดาดลํ าเหมือง คสล. ลําเหมืองหลวง-หวยคําแลบ ขนาดกวาง 2,176,000
0.50 เมตร สู ง 0.50 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.10
เมตร บานฮาง หมูที่ 2 ตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
รวมใชเงินเหลือจาย
5,453,000
มติที่ประชุม

หนวยดําเนินการ
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเสริมงาม
ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองปาน
ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังเหนือ

เห็นชอบใหนําเงินเหลือจายไปดําเนินโครงการอื่น (Y2) ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนกรณีไมกระทบแผน จํานวน 9 รายการ/กิจกรรม
วงเงินงบประมาณ 12,259,600 บาท ตามที่อําเภอไดยืนยันสถานะและความพรอมมายัง
จังหวัดลําปาง ทั้งนี้ ในระหวางนี้หากที่มีเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติม และ
เพียงพอ เห็นชอบในหลักการใหนําเงินเหลือจายดังกลาวไปดําเนินการโครงการอื่น (Y2)
ในแผนฯ จํานวน 3 รายการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 5,453,000 บาท ตามลําดับ

งบพัฒนาภาค :
4.3 การเปลี่ยนแปลงโครงการตามพัฒนาภาค ในสวนของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (กรณีไมกระทบแผน)
เลขานุการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ โครงการบริหารจัดการหมอกควัน
และขยะภาคเหนือกิจกรรม : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งบประมาณทั้งหมด 13,361,100 บาท ซึ่งกิจกรรมยอย :
อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการสนับสนุนชุมชนในการปองกันเฝาระวังและลาดตะเวนใน
หมูบาน (ดําเนินการใน 885 หมูบาน) งบประมาณ 8,850,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลง
หนวยดําเนินการ ดังนี้
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
หนวยดํา เนินการ : สํา นัก งาน หนวยดํา เนินการ : อํ า เภอทั้ ง เนื่องจากเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการเพื่อให
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 13 อําเภอ
เกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน การจัดซือ้
สิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
จัดจาง และการเบิกจายงบประมาณ ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ในหวงระยะเวลาหามเผา
ระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
- มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2560 เห็นชอบหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
/ขอ 1.1)...

- 15 ขอ 1.1 กรณีจังหวัดมีความประสงคขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของ
จังหวัด ในลักษณะ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไดแก
1.1) หนวยงานรับผิดชอบ/หนวยดําเนินการ
1.2) พื้นที่ดาํ เนินการ
1.3) กิจกรรม
1.4) กลุมเปาหมาย
1.5) งบรายจาย
ใหผูวาราชการจังหวัดนําเสนอ ก.บ.จ. พิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และให ก.บ.จ. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายที่ดําเนินการตามขอ 1.1 ให อ.ก.บ.ก.ที่กํากับดูแลภาคทราบภายใน
15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อโปรดพิจารณา
ผูแทน สํานักงาน
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง ไดประชุมหารือรวมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และอําเภอทุกอําเภอแลว โดยมีผูวาราชการจังหวัดลําปาง ไดมอบหมาย
และสิ่งแวดลอม
ใหรองผูวาราชการจังหวัดลําปาง (นายสุรพล บุรินทราพันธุ) เปนประธานการประชุมดังกลาว
จังหวัดลําปาง
อําเภอทุกอําเภอยินดีที่จะรับดําเนินโครงการในพื้นที่ เนื่องจากตองยอมรับวาในพื้นที่ดําเนินการ
885 หมูบาน ประกอบกับหวงเวลาที่กระชั้นชิดสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําปาง ไมสามารถดําเนินการไดทัน
ผูแทนภาคประชาสังคม
ขอฝากเกี่ยวกับปญหาในเรื่องของการลาดตะเวน ในขณะนี้เขารอยตอระหวาง
(รอยตรี ชัยฯ)
จังหวัดลําปางกับจังหวัดแพร ที่บานนายาม อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ถูกชาวไทยหรือ
ชาวตางชาติตัดตนกฤษณาไปทุกป ซึ่งไดประสานสอบถามไปยังอุทยานแหงชาติเวียงโกสัย
ไดรับแจงวาไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนปาสงวนแหงชาติ และอยูนอกเหนืออํานาจ
ของอุทยานฯ จึงขอฝากอําเภอชวยติดตามและประสานงานกับเครือขายเฝาระวังไฟปา
ของแตละหมูบานดวย
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามพัฒนาภาค ในสวนของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีไมกระทบแผน จํานวน 1 รายการ/กิจกรรม คือ
การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการสนับสนุนชุมชนในการปองกันเฝาระวังและลาดตะเวนใน
หมูบาน (ดําเนินการใน 885 หมูบาน) งบประมาณ 8,850,000 บาท ตามที่ผูแทนสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง ไดใหเหตุผลยืนยันการขอเปลี่ยนแปลง
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่นๆ
5.1 การเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(การกอหนี้ผูกพันโครงการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 2)
ผูแทน สํานักงานโยธาตามที่จังหวัดไดเรงรัดใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการเรงดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ธิการและผังเมือง
และกอหนี้ผูกพันใหทันภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2560) ขณะนี้มีหลายโครงการ
จังหวัดลําปาง
ยังไมไดเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง จึงอยากจะเรียนปรึกษาสํานักงานคลังจังหวัดลําปาง
/ถึงขั้นตอน...

- 16 ถึงขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจางจนถึงขั้นตอนใดที่สํานักงบประมาณจะไมนํางบประมาณกลับ
ไปดําเนินการมาตรการหรือนโยบายอื่นๆ ของรัฐบาล
คลังจังหวัดลําปาง
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เห็นชอบใหปรับปรุงแนวทาง
การดําเนินงานและเรงรัดการใชจายงบประมาณ ภายใตมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2
โดยใหปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สงสํานักงบประมาณและกระทรวงตนสังกัด เพื่อรายงานรองรัฐมนตรีที่กํากับดูแล ซึง่ หาก
หนวยงานไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดตามที่กําหนด จะใชเปนฐานขอมูลในการพิจารณา
งบประมาณป 2562 ประกอบกับขณะนี้สํานักงบประมาณไดมีหนังสือ ดวนที่สุด เรื่อง
ซักซอมความเขาใจการปรับปรุงแนวทางดังกลาว เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ
ใหหนวยงานกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (คือ ลงนามในสัญญา และบันทึก
ขอมูลขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ดวย) ซึ่งไดรับการสงสัญญาณจากสํานักงบประมาณวา
กลางปจะมีการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาจจะตองใชงบประมาณจํานวนมาก ฉะนั้น สวนราชการที่
กอหนี้ผูกพันไมทันภายในไตรมาสที่ 2 อาจจะตองพิจารณาดูดเงินกลับบางโครงการ แต
อยางไรก็ตามสํานักงานคลังจังหวัดลําปางไดประสานไปยังกรมบัญชีกลางแลว ใหสวนราชการ
เรงดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ตามขั้นตอนตางๆ ตอไป ทั้งนี้ ในประกาศจัดซื้อจัดจาง
ใหกําหนดเงื่อนไขไวดวยวาจะลงนามในสัญญาตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือไดรบั
การอนุมัติใหขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันโครงการ
ประธาน
ขอเรียนปรึกษาผูแทนอัยการจังหวัดลําปาง เพื่อขอคําแนะนํา อยางที่คลังจังหวัดลําปาง
ไดนําเรียนที่ประชุมไปแลว เกี่ยวกับการระบุเงื่อนไขเรื่องงบประมาณและระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณในประกาศจัดซื้อจัดจาง จังหวัดลําปางมีโครงการกอสรางถนนสายหลมภูเขียว
ที่ยังไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อดําเนินโครงการ หากระบุเงื่อนไขในประกาศจัดซื้อจัดจาง
ไววาจะลงนามในสัญญาตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือไดรับการอนุมตั ใิ หขยาย
ระยะเวลากอหนี้ผูกพัน/ใชจายงบประมาณโครงการ และไดรับการอนุญาตจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหใชที่ดินเพื่อกอสรางแลวเทานั้น ถากําหนดไวเชนนี้
จะทําใหผูที่ชนะการประกวดราคาสามารถฟองรองหนวยงานรัฐไดหรือไม อยางไร
ผูแทน สํานักงานอัยการ
ในหลักสัญญาจะผูกพันก็ตอเมื่อคูสัญญาไดลงนามเปนคูสัญญาตอกันแลว ซึ่งการสราง
จังหวัดลําปาง
เงื่อนไขวาสัญญาจะมีผลบังคับได โดยมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขตามที่คลังจังหวัดลําปางไดกลาวมา
จะตองระบุเงื่อนไขดังกลาวไวในสัญญาใหชัดเจนดวย ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนที่ที่กําหนดไวใน
ประกาศจัดซื้อจัดจางถือวายังไมใชขอผูกพันตามสัญญาที่จะทําใหผูที่ชนะการประกวดราคา
สามารถฟองรองหนวยงานของรัฐได เนื่องจากการจะทําสัญญาคูสัญญาจะตองพิจารณา
ในเงื่อนไขตางๆ ใหครบถวนสมบูรณกอน ถึงจะตัดสินใจผูกพันสัญญา
มติที่ประชุม
ใหหนวยงานเรงดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ตามขั้นตอน โดยกําหนดเงื่อนไข
ไวในประกาศจัดซื้อจัดจางทั้งเรื่องงบประมาณและการขยายระยะเวลา สําหรับหนวยงาน
ที่ยังไมไดรับอนุญาตใหใชที่ดินใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ตามขั้นตอน
เชนเดียวกัน โดยกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในประกาศจัดซื้อจัดจางเรื่องการไดรับอนุญาต
ใหใชที่ดินเพื่อดําเนินโครงการไวดวย ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมใชงบประมาณถูกดึงกลับ และ
หากไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ในภายหลัง ก็สามารถดําเนินการลงนามในสัญญาไดเลย
5.2 การติดตาม...

