รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง)
ครั้งที่ 5/2561
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอาลัมภางค ศาลากลางจังหวัดลําปาง ชัน้ 4
-------------------------ผูมาประชุม
1. นายศรีโรจน
นิมมานพัชรินทร
2. นายปยะวุฒิ
กลิ่นชื่น
3. นายประโลม ทองเปา
4. พันเอกจิราวัฒน จุฬากุล
5. นางศรีสมนึก ภิญโญ
6. พ.ต.ท.หญิง สุพิน โกศลบัณฑิตกูล
7. นางกุลรัตน
ไชยพรม
8. นางสาววาสนา สมมุติ
9. นายศักดิ์ชัย
ถนัดวณิชย
10. นายธนาวุฒิ
บัวละวงค
11. นางสาวมัฐติกา กาศสกุล
12. นายอรรถวุฒิ พงษโสภาวิจิตร
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง
ประธาน
แทน รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง (นายสุรพล บุรินทราพันธุ)
แทน อัยการจังหวัดลําปาง
แทน ผูบญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 32
แทน ปลัดจังหวัดลําปาง
แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
คลังจังหวัดลําปาง
เกษตรและสหกรณจังหวัดลําปาง
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลําปาง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําปาง
นายวัยวุฒิ
ศรีรัตน
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง
นายสงัด
หมื่นตาบุตร
แทน พัฒนาการจังหวัดลําปาง
นายวัชระ
ตางใจ
พาณิชยจังหวัดลําปาง
นายธนาวัฒน คําราช
แทน ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
นายศิริพงษ จงภู
แทน ผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ
นายนิวัติ
วงศชมภู
แทน ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดลําปาง
นายสมพงษ ณ ลําปาง
แทน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง
นายสิทธิธรรม อูรอด
แทน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง
นางสาวพรรณี การะกัน
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
นางวรรณศรี อินทราชา
แทน นายกเทศมนตรีนครลําปาง
นายจตุวัฒน ตุยเต็มวงศ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร
นายถวิล
กุญชร
นายกเทศมนตรีตาํ บลทุงผึ้ง
นายสมพร
วะเท
นายกเทศมนตรีตาํ บลบอแฮว
นายเจริญ
สิทธิวัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลใหมพัฒนา
นายประหยัด สุวรรณโน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานรอง
นายบุญสง
อยูสุธา
ภาคประชาสังคม ดานเศรษฐกิจ
นางศิริเรือน สุประดิษฐอาภรณ ภาคประชาสังคม ดานสังคม
นางสาวอัชฎาพร เครงครัด
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
นายจรัญ
สิทธิจู
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
/32. นางละมัย...
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33.
34.
35.
36.

นางละมัย
รอยตรี ชัย
นายชูฤทธิ์
นายกิติศกั ดิ์
นางศุกลรัตน

ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ภาคประชาสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธานหอการคาจังหวัดลําปาง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง เลขานุการ
37. นายธํารงค
วงศทวีสุขเจริญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดลําปาง
38. นางสาวธนิดา ตอปญญา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดลําปาง
ผูไมมาประชุม (ติดราชการ/ภารกิจ)
1. นายศรีสะเกษ สมาน
หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรจังหวัดลําปาง
2. นางพรสวรรค
สมาน
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาการเกษตรจังหวัดลําปาง
3. นายสวัสดิ์
ลาดปาละ
ภาคประชาสังคม ดานเศรษฐกิจ
4. นางทิพยวารี
คิรีวรรณ
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
5. นายเภา
คําฟู
ภาคประชาสังคม ดานสังคม
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวสุมิตรา บุญเกิด
แทน เกษตรจังหวัดลําปาง
2. นายวิรัตน
รัตนสุตาพงศ แทน ปศุสัตวจังหวัดลําปาง
3. นายสุรัชฐนพ สิงหาคํา
แทน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง
4. นายเอส
อาสุ
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง
5. นายเชาวทวีพฒ
ั น ดนัยนันท
แทน นายอําเภอเถิน
6. นางอังครินทร กิ่งแกว
แทน นายอําเภอแจหม
7. นายประเสริฐ สันบุญเปง
แทน นายอําเภอหางฉัตร
8. นางนลินี
ปวงแกว
ปลัดอําเภอหางฉัตร
9. นางพรเพ็ญ
อินตะยศ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สํานักงานจังหวัดลําปาง
10. นางสาวจิณกร เชียงทอง
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานจังหวัดลําปาง
11. นางสาวพิมพิชาญ บวรยศวัฒน
เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

บุญยง
องคตระกูล
อันนารา
สินวนาทรัพย
จันทรมณี

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
จังหวัดลําปางไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 2 แผนงาน ประกอบดวย แผนงานบูรณาการสงเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 13 โครงการ
31 กิจกรรมหลัก 96 กิจกรรมยอย งบประมาณ 255,132,000 บาท และแผนงานบูรณาการ
/เสริมสราง...
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มติทปี่ ระชุม

เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจในประเทศ (งบพัฒนาภาค) จํานวน 6 โครงการ
9 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมยอย งบประมาณ 142,585,400 บาท
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารโครงการและงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาภาค ในสวนของจังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงไดเรียนเชิญ
คณะกรรมการฯ ทุกทานมาประชุมในวันนี้
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เลขานุการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561
สํานักงานจังหวัดลําปาง ในฐานะฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลําปาง (ก.บ.จ.ลําปาง)
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 17 หนา โดยแจงเวียนรายงาน
การประชุมใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม ภายในวันศุกรที่
16 มีนาคม 2561 ตามหนังสือจังหวัดลําปาง ดวนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 6342 ลงวันที่
6 มีนาคม 2561 และนําเผยแพรผานเว็บไซตจังหวัดลําปางแลว ขณะนี้มีคณะกรรมการฯ
(อัยการจังหวัดลําปาง) ขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม หนาที่ 16 รายละเอียด ดังนี้
ขอความเดิม
ขอความที่ขอแกไข
ผูแทน สํานักงานอัยการจังหวัดลําปาง :
ผูแทน สํานักงานอัยการจังหวัดลําปาง :
โดยหลัก แลวสัญ ญาจะมี ผลผูก พั นก็ ตอ เมื่ อ ทั้ ง
ในหลักสัญญาจะผูกพันก็ตอเมื่อคูสัญญาไดลงนาม
เปนคูสัญญาตอกันแลว ซึ่งการสรางเงื่อนไขวาสัญญาจะ สองฝายไดลงนามในสัญ ญาตามขอ กํา หนดเงื่อนไขใน
มีผลบังคับได โดยมี ขอกํ า หนดหรือ เงื่อ นไขตามที่คลัง สัญญา ซึ่งเงื่อนไขที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดกําหนด
จังหวัดลําปางไดกลาวมา จะตองระบุเงื่อนไขดังกลาวไว เปนเงื่อนไขบังคับกอนและคูสัญญาอีกฝายสนองรับแลวนั้น
ในสัญญาใหชัดเจนดวย ทั้งนี้ สําหรับเงื่อนไขที่กําหนดไว หากเงื่อนไขบังคับกอนที่กําหนดไวดังกลาวยังไมสําเร็จ
ในประกาศจั ดซื้ อ จั ดจ า งถื อ ว า ยั งไม ใ ช ข อ ผู ก พั นตาม นิติกรรมสัญญาก็ยังไมเปนผล ไมกอใหเกิดสัญญา สงผล
สั ญ ญาที่ จะทํ า ให ผู ที่ ช นะการประกวดราคาสามารถ ใหคูสัญญาแตละฝายตางไมมีสิทธิและหนาที่ผูกพันตาม
ฟองรองหนวยงานของรัฐได เนื่องจากการจะทําสัญญา สัญญาแตอยางใด
สําหรับการประกาศจัดซื้อจัดจาง โดยหลักแลว
คูสัญญาจะตองพิ จารณาในเงื่อ นไขตา งๆ ใหครบถวน
ประกาศดังกลาวเปนเพียงประกาศเชิญชวนใหผทู ปี่ ระสงค
สมบูรณกอน ถึงจะตัดสินใจผูกพันสัญญา
จะเขาประกวดราคายื่นคําเสนอขอทําสัญญาตอหนวยงาน
ของรัฐ โดยการยื่นซองประกวดราคา ซึ่งการยื่นซองเสนอ
ราคาดังกลาวเปนเพียงคําเสนอตอหนวยงานของรัฐ ที่หนวยงาน
ของรัฐตองพิจารณาคําเสนอดังกลาวเสียกอน และเมื่อ
พิจารณาตกลงรับขอเสนอดังกลาวแลว และแจง ใหผูเสนอ
ราคาทราบวาตกลงรับราคาที่เสนอ โดยมีการระบุเงื่อนไข
ในการจักตองมาลงนามทําสัญญาเปนหนังสือกอน เมื่อ
มีการลงนามในสัญญาแลว จึงกอใหเกิดสัญญา
ดังนั้น หากหนวยงานของรัฐมีขอจํากัดเงื่อนไขใน
การทําสัญญาก็ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือ
/ไดรับ...
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เลขานุการ

ขอความที่ขอแกไข
ไดรับการอนุมัติใหขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันโครงการ
หรือไดรับอนุญาตจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหใชที่ดินเพื่อกอสราง อันเปนเงื่อนไชบังคับกอน
หนวยงานของรัฐก็ตองระบุเงื่อนไขดังกลาวในประกาศ
จัดซื้อจัดจางใหชัดเจน ซึ่งหากเงื่อนไขบังคับกอนดังกลาว
ยังไมสําเร็จก็จะยังไมกอใหเกิดสัญญา ผูที่ยื่นซองเสนอ
ประกวดราคาจึงไมสามารถฟองรองใหหนวยงานของรัฐ
ของรัฐปฏิบัติตามประกาศจัดซื้อจัดจางแตอยางใด
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดพิจารณารายงานการประชุมและการขอ
แกไขรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ซึ่งหากพนกําหนดระยะเวลาที่กําหนดและ
ไมมีคณะกรรมการฯ แกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ขอใหคณะกรรมการฯ รับรองรายงาน
การประชุม ทั้งนี้ ในวันนี้หากคณะกรรมการฯ ทานใดมีการแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมอีก
สามารถแจงใหที่ประชุมครั้งนี้พิจารณาได หรือสามารถประสานแจงฝายเลขานุการภายหลัง
จากการประชุมได
เห็นชอบการขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ (อัยการจังหวัดลําปาง)
และไมมีคณะกรรมการฯ ขอแกไขรายงานการประชุมในที่ประชุมเพิ่มเติม จึงรับรองรายงาน
การประชุม ก.บ.จ.ลําปาง ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และให
ฝายเลขานุการแจงเวียนรายงานการประชุม ก.บ.จ.ลําปาง ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่
28 กุมภาพันธ 2561 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ใหคณะกรรมการฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน 2 แผนงาน (ขอมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561) ดังนี้
1) แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(งบพัฒนาจังหวัด)
 งบประมาณหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ จํานวน 12 โครงการ 27 กิจกรรมหลัก
133 กิจกรรมยอย งบประมาณ 255,127,677 บาท
-> จังหวัดอนุมัติแลว จํานวน 131 โครงการ (ระดับกิจกรรมยอย) งบประมาณ
254,367,677 บาท คิดเปนรอยละ 99.70 ของงบประมาณที่ไดรับ
-> ยกเลิกกิจกรรมภายใตโครงการในแผนฯ จํานวน 2 โครงการ (ระดับกิจกรรมยอย)
งบประมาณ 760,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.30 ของงบประมาณที่ไดรับ
 กอหนี้ผูกพัน 51 รายการ งบประมาณโครงการ 61,922,200 บาท
-> งบดําเนินงาน (จางเหมาจัดงาน/จางเหมาดําเนินการ) 6 รายการ งบประมาณ
โครงการ 11,600,000 บาท
-> งบลงทุน (สิ่งกอสราง) 45 รายการ งบประมาณโครงการ 50,322,200 บาท
 ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 164 รายการ งบประมาณ 166,923,969 บาท
-> งบดํา เนินงาน (จางเหมาจัดงาน/จา งเหมาดําเนินการ) 15 รายการ
งบประมาณโครงการ 52,449,000 บาท
/-> งบลงทุน...

-5-> งบลงทุน (ครุภัณฑ) 91 รายการ งบประมาณโครงการ 7,910,220บาท
-> งบลงทุน (สิ่งกอสราง) 57 รายการ งบประมาณโครงการ 106,564,749 บาท
-> อยูระหวางทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 1 รายการ งบประมาณ
1,066,700 บาท เนื่องจากเปนรายการครุภัณฑตอหนวยเกินหนึ่งลานบาท
 เบิ ก จา ยแลว จํา นวน 13,219,456 บาท คิดเป นรอ ยละ 5.18 ของ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 อยูระหวางเบิกจาย จํานวน 239,599,703 บาท คิดเปนรอยละ 93.91 ของ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
 งบประมาณเหลือ จายจากการดํา เนินโครงการหรือ จากการจัดซื้อ จัดจา ง
จํานวน 2,308,518 บาท คิดเป นรอยละ 0.90 ของงบประมาณที่ ได รับ
อนุมัติ (แบงเปน สามารถใชดําเนินโครงการอื่นได จํานวน 863,815 บาท
และสงคืนเปนรายไดแผนดิน จํานวน 1,445,000 บาท)
2) แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจในประเทศ
(งบพัฒนาภาค)
 ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 9 กิจกรรมหลัก 16 กิจกรรมยอย
งบประมาณ 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
 ยังไมไดกอหนี้ผูกพัน 5 รายการ งบประมาณ 53,271,400 บาท
 เบิกจายแลว
บาท
ทั้งนี้ ผลการเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS อยูในระดับที่ 71 ของประเทศ
(10.17 ลานบาท) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
สําหรับจังหวัดลําปางไดประชุมเรงรัดติดตามการดําเนินโครงการและเรงรัดการใชจาย
งบประมาณภาคและกลุมจังหวัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 และงบประมาณจังหวัด เมือ่
วันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการ ใหสวนราชการ/
หนวยงาน และอําเภอที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานมายังจังหวัดทุกสัปดาห เพื่อใหทราบสถานะการดําเนินโครงการ
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบสถานะและผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนาภาค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในการประชุมครั้งตอไปขอใหเพิ่มรายงานสถานะ
และผลการเบิกจายงบประมาณของงบพัฒนากลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ใหที่ประชุมทราบดวย ทั้งนี้ ขอใหสวนราชการ/หนวยงาน และอําเภอที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งงบพัฒนาภาค งบพัฒนากลุมจังหวัด และ
งบพัฒนาจังหวัดสงแบบรายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการใหจังหวัดทราบทุกวันพฤหัสบดี
กอนเวลา 12.00 น. ของทุกสัปดาห เพื่อใหจังหวัดสามารถคาดการณการกอหนี้ผูกพัน
ไดวาสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในเดือนมีนาคม 2561 หรือไม และเพื่อเปนขอมูล
/รายงาน...

-6รายงานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ที่ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ ณ
จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 และเปนขอมูลรายงานกระทรวงมหาดไทย
ทราบตอไป

เลขานุการ

มติทปี่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 4
เลขานุการ

3.2 การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและเรงรัดการใชจายงบประมาณ ภายใต
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0729.1/ว 46 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ
2561 แจงซักซอมความเขาใจการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและเรงรัดการใชจาย
งบประมาณภายใตมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2561 โดยสรุป ดังนี้
1) รายจายงบลงทุน รายการคาครุภัณฑ คาที่ดนิ และสิ่งกอสราง สําหรับรายการ
ปเดียว วงเงินตอรายการไมเกิน 1,000 ลานบาท ไมสามารถกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1
ใหเรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม 2561
2) รายจายประจําและรายจายลงทุน ที่พิจารณาแลวหมดความจําเปน/มีความสําคัญ
ลดลง/ไมสามารถดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลไดอยางรวดเร็ว ใหพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ/
หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายแลวแตกรณี
3) การดําเนินการตามขอ 1 และ 2 ใหจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สงสํานักงบประมาณ ภายในวันที่
16 กุมภาพันธ 2561 โดยกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 2 พรอมเรงรัดบันทึกขอมูลขอ
เบิกจายเงินในระบบ GFMIS และรายงานผลการดําเนินการ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
ไปยังสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561
ทั้งนี้ จังหวัดลําปาง ไดปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สงใหสํานักงบประมาณภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
เรียบรอยแลว สําหรับการเรงกอหนี้ผูกพันและการบันทึกขอมูล (ทํา PO) เพื่อจองงบประมาณ
ในระบบฯ ภายในเดือนมีนาคม 2561 จังหวัดไดแจงใหสวนราชการ/หนวยงาน/อําเภอ
ทราบและเรงดําเนินการแลว
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง เพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
- การเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (กรณีไมกระทบแผน)
มีหนวยงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จํานวน 5 โครงการ 7 กิจกรรม
งบประมาณโครงการ จํา นวน 29,461,500 บาท งบประมาณที่ ข อเปลี่ย นแปลง
จํานวน 27,232,033 บาท โดยขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดลําปางเชิงสรางสรรคแบบบูรณาการ
กิจกรรม : สงเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธการทองเทีย่ วเชิงสรางสรรคแบบบูรณาการ งบประมาณ 26,200,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดลําปาง ขอเปลี่ยนแปลง
/รายการเดิม...

-7รายการเดิม
10. แนวทางการดําเนินงาน
2) ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
จังหวัดลําปาง ภายใตแคมเปญ “ลําปาง
...ปลายทางฝน” (สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดลําปาง)
14. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
และหนวยงานสนับสนุน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง
หนวยงานสนับสนุน : สํานักงานจังหวัด
ลําปาง , สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่
13 สาขาลําปาง , การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานลําปาง , สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดลําปาง
และสมาคมทองเที่ยวนครลําปาง
15. งบประมาณ 26,200,000 บาท
งบดําเนินงาน 26,200,000 บาท
- คาใชสอย 26,200,000 บาท
- ประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัด
ลําปาง ภายใตแคมเปญ “ลําปาง...
ปลายทางฝน”
งบประมาณ 16,000,000 บาท
(สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลําปาง)

รายการขอเปลี่ยนแปลง
10. แนวทางการดําเนินงาน
2) ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
จังหวัดลําปาง ภายใตแคมเปญ “ลําปาง
..ปลายทางฝน” (สํานักงานจังหวัดลําปาง)

เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ
หลัก และหนวยงานสนับสนุน ของโครงการ
เพื่อใหเปนไปตามที่ผูวา ราชการจังหวัด
ลําปางไดใหนโยบายและมอบหมายงานใหม

14. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
และหนวยงานสนับสนุน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงาน
จังหวัดลําปาง
หนวยงานสนับสนุน : สํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง , สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 สาขาลําปาง ,
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานลําปาง , สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
จังหวัดลําปาง และสมาคมทองเที่ยว
นครลําปาง
15. งบประมาณ 26,200,000 บาท
งบดําเนินงาน 26,200,000 บาท
- คาใชสอย 26,200,000 บาท
- ประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัด
ลําปาง ภายใตแคมเปญ “ลําปาง...
ปลายทางฝน”
งบประมาณ 16,000,000 บาท
(สํานักงานจังหวัดลําปาง)

2) โครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
กิจกรรม : พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจเกษตรสุขภาพและอาหารปลอดภัย
ตามแนวทางประชารัฐ งบประมาณโครงการ 600,000 บาท งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง
10,033 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง ขอเปลี่ยนแปลง
รายการเดิม
งบลงทุน 575,903 บาท
งบดําเนินงาน 24,097 บาท
คาครุภัณฑ 10,033 บาท
- กล อ งสี 3 ช อ ง จํ า นวน 1 กล อ ง เป น เงิ น
210 บาท

รายการขอเปลี่ยนแปลง
งบลงทุน 565,870 บาท
งบดําเนินงาน 34,130 บาท
คาวัสดุ 10,033 บาท
- วัสดุสํานักงาน 210 บาท
- วัสดุงานบานงานครัว 9,823 บาท

เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงงบ
รายจ า ย เพื่ อ ให ถู ก ต อ ง
ต า ม หลั ก ก า รจํ า แ น ก
ประเภทงบรายจ า ยที่
สํานักงบประมาณกําหนด
/หัวปรับ...
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รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
- หัวปรับแกสแรงดันต่ํา จํานวน 1 อัน เปนเงิน
193 บาท
- อางสแตนแลส 2 หลุม จํานวน 1 ชุด เปนเงิน
3,424 บาท
- ชั้นซุปเปรขาแอล 4 ชั้น เหล็กแผนถาด จํานวน
2 กลองๆ ละ 3,103 บาท เปนเงิน 6,206 บาท
3) โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานแบบครบวงจร
ของจังหวัดลําปาง
กิจกรรม : พัฒนาสนับสนุนการเพิ่มมูลคาสินคาผลิตภัณฑที่แปรรูปจากผลิตผลปศุสตั ว
จังหวัดลําปาง งบประมาณโครงการ 1,501,500 บาท งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง
28,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง ขอเปลี่ยนแปลง
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
งบลงทุน 1,368,700 บาท
เนื่องจากเปลี่ยนแปลงงบรายจาย
งบลงทุน 1,396,700 บาท
งบดําเนินงาน 132,800 บาท
เพื่อใหถูกตองตามหลักการจําแนก
งบดําเนินงาน 104,800 บาท
คาวัสดุ 28,000 บาท
ประเภทงบรายจายที่สํานักงบประมาณ
คาครุภัณฑ 28,000 บาท
- หมอแสตนเลส 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท - วัสดุงานบานงานครัว 28,000 บาท กําหนด
เปนเงิน 4,000 บาท
- ชุดกรองน้าํ นม 1 ชุด เปนเงิน 2,000 บาท
- ชุดอุปกรณภาชนะถาดรองนม 1 ชุด
เปนเงิน 3,000 บาท
- ชุดบรรจุภัณฑ 1 ชุด เปนเงิน
10,000 บาท
- ชุดมีดตัดแตงเนือ้ 1 ชุด เปนเงิน
5,000 บาท
- กะละมังพลาสติก 1 ชุด เปนเงิน
4,000 บาท
กิจกรรม : สงเสริมการทํา เกษตรผสมผสานตามรอยเท าพอ เพื่ อความยั่ งยื น
งบประมาณโครงการ 220,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานจังหวัดลําปาง ขอเปลี่ยนแปลง
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
1) เปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงาน
11. แนวทางการดําเนินงาน
11. แนวทางการดําเนินงาน
จากเดิมการเกษตรแบบทฤษฎีใหม ที่
2. จัดกระบวนการเรียนรู
2. จัดกระบวนการเรียนรู
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อให
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อให เปนการแบงสัดสวนพื้นที่ทําการเกษตร
เกิดทักษะดานเทคโนโลยีการผลิตพืช เกิดทักษะดานเทคโนโลยีการผลิตพื ช ออกเปน 4 สวน ขุดสระกักเก็บน้ํา 30 :
สัตว ประมง รวมทั้งการทําบัญชีฟารม สัตว ประมง รวมทั้งการทําบัญชีฟารม ปลูกขาว 30 : ปลูกไมผลไมยืนตน 30 :
และนําไปปฏิบัติในแปลงสงเสริมการเกษตร และนําไปปฏิบั ติในแปลงสงเสริมการเกษตร และสรางสิ่งปลูกสราง 10 เปนการเกษตร
ทฤษฎีใหมของสมาชิกแตละครัวเรือน ผสมผสานของสมาชิกแตละครัวเรือน แบบผสมผสาน ซึ่งหลักการคือ การทํา
/2.3 จัดเวที...
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รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใน เกษตรแบบไรนาสวนผสม มีกิจกรรม
2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การดําเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม การดําเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน การปลูก พืช เลี้ย งสัตว และประมง
3. จัดทําแปลงสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 3. จัดทําแปลงสงเสริมเกษตรผสมผสาน หลายๆ ชนิด โดยดําเนินการตั้งแต 2
4. สนับสนุนกลุมเกษตรทฤษฎีใหม 4. สนับสนุนกลุมเกษตรผสมผสาน กิจกรรมขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน ทั้งนี้
ในการนํ า ผลผลิ ตจากกิ จ กรรมมา ในการนํ า ผลผลิ ต จากกิ จ กรรมมา เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการจริง
ในพื้นที่ และถูกตองตามหลักการของ
จําหนายรวมกับหนวยงานอื่นๆ
จําหนายรวมกับหนวยงานอื่นๆ
14. หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก 14. หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก การทําเกษตรผสมผสาน
2) เปลี่ย นแปลงหนว ยดํ า เนิน การ
และหนวยงานสนับสนุน
และหนวยงานสนับสนุน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก : สํานักงาน เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ ของ
หนวยงาน
จังหวัดลําปาง , สํานักงานเกษตรและ เกษตรจังหวัดลําปาง
สหกรณจังหวัดลําปาง , สํานักงานเกษตร หนวยงานสนับสนุน : สํานักงานเกษตร
จังหวัดลําปาง และโครงการชลประทาน และสหกรณจังหวัดลําปาง , สํานักงาน
หนวยงานสนับสนุน : สํานักงานปศุสัตว ปศุสัตวจังหวัดลําปาง , สํานักงานสหกรณ
จังหวัดลําปาง , สํานักงานสหกรณจังหวัด จังหวัดลําปาง , โครงการชลประทาน
ลําปาง , ที่ทําการปกครองอําเภอหางฉัตร , ลําปาง , ที่ทําการปกครองอําเภอหางฉัตร ,
ที่ทําการปกครองอําเภอแจหม และ ที่ทําการปกครองอําเภอแจหม และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
4) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานายความสะดวกดานการเกษตร
กิจกรรม : ปรับปรุงถนนน้ําลน บานหวยเตาปูน หมูที่ 11 ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง งบประมาณ 354,000 บาท หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอเถิน
ขอเปลี่ยนแปลง
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
14. หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก 14. หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก เนื่องจากเปนการดําเนินการรวมกับ
และหนวยงานสนับสนุน
พนั ก งานเจา หน า ที่ ข องกรมป า ไม
และหนวยงานสนับสนุน
หนวยงานสนับสนุน : สํานักจัดการ และเปนการขออนุญาตดํา เนินการ
หนวยงานสนับสนุน : องคการ
ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
บริหารสวนตําบลเวียงมอก
ทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง และ
องคการบริหารสวนตําบลเวียงมอก ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
กิจกรรม : ขุดลอกสระน้ําสาธารณประโยชนแมยามเหนือและปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ํา
หมูที่ 8 ตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง งบประมาณเดิม 486,000 บาท
งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง 320,000 บาทหนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอหางฉัตร
ขอเปลี่ยนแปลง
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
งบลงทุน 320,000 บาท
งบลงทุน 486,000 บาท
1. เพื่อ ความเหมาะสมกั บ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
สภาพพื้นที่ดําเนินการ และ
1. ขุดลอกสระน้ําสาธารณประโยชนแมยาม 1. ขุดลอกขยายสระน้ําเพื่อเพิ่มพื้นทีก่ กั เก็บน้าํ ปริมาณการกักเก็ บน้ําที่จะ
เหนือและปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ํา
ทางการเกษตรและปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ํา ไดเพิ่มมากขึ้นเพียงพอตอ
/2.ปริมาณงาน...

- 10 รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
ความตองการของราษฎรใน
2. ปริมาณงาน
2. ปริมาณงาน
2.1 ขุดลอกสระน้ํา ขนาดปากกวาง 2.1 ขุดลอกขยายสระน้ํา ขยายลึกเฉลี่ย พื้นที่ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
55.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ลึกจาก 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอ ยกวา ในการสูบและสงน้ํา
2. การคํา นวณการใชวัสดุ
จุดอางอิง (BM) พื้นถนน คสล. 6.60 เมตร 4,820 ลูกบาศกเมตร
และขุดลอกใหมีปากกวาง 55.00 เมตร 2.2 ถมดินพรอมปรับเกลี่ยหนาเฉลี่ย การก อสรา งและคาแรงไม
เปนไปตามประมาณการและ
ยาว 75.00 เมตร ลึกจากจุดอางอิง (BM) 0.70 - 1.00 เมตร
พื้นถนน คสล. 8.60 เมตร
2.3 เทลานคอนกรีตเอนกประสงค แบบแปลน เชน ไมไดกําหนด
2.2 ถมดินลูกรังพรอมกดอัดหนาเฉลี่ย กวาง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร คาแรงและวัสดุในการกอสราง
0.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร (ปริมาณงานเทาเดิม) รวมทั้งแบบแปลนไมครบถวน
2.3 เทลานคอนกรีตเอนกประสงค กวาง
2.4 กอสรางโรงสูบน้ํา (ปริมาณงาน สมบูรณ
4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.10 เทาเดิม) พรอมอุปกรณ (งานทอประสาน
เมตร
เครื่องสูบน้ํา : เพิ่มเสาสําเร็จรูปคอนกรีต
2.4 กอสรางโรงสูบน้ํา พรอมอุปกรณ สําหรับยึดทอจายน้ํา จํานวน 1 ตน)
5) โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อบริการประชาชน
อยางทั่วถึงและมีมาตรฐาน
กิจกรรม : ซอมแซมถนนในหมูบานโดยการจัดซื้อวัสดุกอสรางและใชแรงงานในหมูบาน
สมทบ บานแมชอฟา สาขาแมจอกฟา หมูที่ 5 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
งบประมาณ 100,000 บาท หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอแจหม ขอเปลี่ยนแปลง
รายการเดิม
รายการขอเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเปนการดําเนินการรวมกับ
14. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
14. หนวยงานรับผิดชอบหลัก
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ข องกรมป า ไม
และหนวยงานสนับสนุน
และหนวยงานสนับสนุน
หนวยงานสนับสนุน : เทศบาลตําบล หนวยงานสนับสนุน : สํานักจัดการ และเปนการขออนุญ าตดํา เนินการ
ทุงผึ้ง
ทรั พ ยากรป า ไม ที่ 3 ลํ า ปาง และ ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ
ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และ
เทศบาลตําบลทุงผึ้ง
ที่แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2560 เห็นชอบหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ 1.1 กรณีจังหวัดหรือกลุมจังหวัดมีความประสงคขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ในลักษณะ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไดแก
1.1) หนวยงานรับผิดชอบ/หนวยดําเนินการ
1.2) พื้นที่ดาํ เนินการ
1.3) กิจกรรม
1.4) กลุมเปาหมาย
1.5) งบรายจาย
/ใหผูวาราชการ...

- 11 ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัดนําเสนอ ก.บ.จ.หรือ ก.บ.ก.
แลวแตกรณี พิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561
และให ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายที่ดําเนินการตามขอ 1.1 ให อ.ก.บ.ก.ที่กํากับดูแลภาค
ทราบ ภายใน 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
- 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 การเปลี่ยนแปลง...

- 12 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 งบรายจาย หนวยงานรับผิดชอบ/
หนวยดําเนินการ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแบบรูปรายการกอสรางดังกลาวขางตน
เปนการเปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีไมกระทบแผน ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการ และไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
จึงนําเรียนที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อโปรดพิจารณา
ประธาน

สําหรับโครงการสงเสริมการทองเทีย่ วจังหวัดลําปางเชิงสรางสรรคแบบบูรณาการ
กิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแบบบูรณาการ
เปนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตตน ซึ่งทานผูวาราชการจังหวัดลําปางไดเคยชี้แจง
ในที่ประชุม ก.บ.จ.ลําปาง ไปแลววาจะนําไปดําเนินการอยู 3 สวน สวนที่ 1 การจัดแสดงสินคา
หรือการเปดตัวลําปาง งบประมาณ 10,000,000 บาท ซึ่งในสวนนี้สํานักงานจังหวัดลําปาง
เปนหนวยดําเนินการ สวนที่ 2 การประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดลําปาง งบประมาณ
16,000,000 บาทในสวนนี้จะขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการจาก สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดลําปาง เปน สํานักงานจังหวัดลําปาง และสวนที่ 3 การประชาสัมพันธแหลง
ทองเทีย่ วและสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติหลมภูเขียว งบประมาณ 200,000 บาท
ในสวนนี้สํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษที่ 13 สาขาลําปาง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ
ดังกลาว เนื่องจากสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง มีปริมาณงานที่ตองดําเนินการ
จํานวนมาก ทั้งงบพัฒนาภาค งบพัฒนากลุมจังหวัด และงบพัฒนาจังหวัด ทานผูวาราชการจังหวัดลําปาง จึงตองหาหนวยงานมาดําเนินการแทน ซึ่งก็ไดมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดลําปาง
เปนหนวยดําเนินการ ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการจากสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดลําปาง เปน สํานักงานจังหวัดลําปาง
ผูแทน สํานักงานพัฒนา
ในสวนของโครงการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อสรางขีดความชุมชนจังหวัดลําปาง สามารถในการแขงขัน กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจเกษตรสุขภาพและ
อาหารปลอดภัยตามแนวทางประชารัฐ การจําแนกงบประมาณเดิมเปนความผิดพลาดทาง
ธุรการ ซึ่งเขาใจคลาดเคลื่อน ทําใหจําแนกสิ่งของบางอยางผิดหมวดหรือผิดประเภท จึงขอ
เปลี่ยนแปลงงบรายจาย จากเดิม งบลงทุน ครุภัณฑ 4 รายการงบประมาณ 10,033 บาท
เปนงบดําเนินงาน วัสดุสํานักงาน 1 รายการ งบประมาณ 210 บาท และวัสดุงานบานงานครัว
เพิ่มเติมจากเดิมอีก 3 รายการ งบประมาณ 9,823 บาท เพื่อใหถูกตองตามหลักการจําแนก
ประเภทงบรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด
/ผูแทน...

- 13 ผูแทน สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดลําปาง

ในสวนของโครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานแบบครบวงจร
ของจังหวัดลําปาง กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนการเพิ่มมูลคาสินคาผลิตภัณฑที่แปรรูปจากผลิตผล
ปศุสัตวจังหวัดลําปาง เปนความเขาใจคลาดเคลื่อน ทําใหจําแนกสิ่งของบางอยางผิดหมวด
หรือผิดประเภท จึงขอเปลี่ยนแปลงงบรายจาย จากเดิม งบลงทุน ครุภัณฑ 6 รายการ งบประมาณ
28,000 บาท เปน งบดําเนินงาน วัสดุงานบานงานครัว 6 รายการ งบประมาณ 28,000 บาท
เพื่อใหถูกตองตามหลักการจําแนกประเภทงบรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด
ผูแทน สํานักงาน
ในสวนของโครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานแบบครบวงจร
เกษตรจังหวัดลําปาง ของจังหวัดลําปาง กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรผสมผสานตามรอยเทาพอ เพื่อความยั่งยืน
เนื่องจากการลงพื้นที่สํารวจ พบวา พื้นที่ดําเนินการไมสามารถดําเนินการตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม จึงขอเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานเปนการเกษตรผสมผสานเพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินการจริงในพื้นที่และสอดคลองกับชื่อโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง
ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน
ผูแทน ทีท่ ําการ
ในสวนของโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานายความสะดวกดานการเกษตร
ปกครองอําเภอเถิน
กิจกรรมปรับปรุงถนนน้ําลน บานหวยเตาปูน หมูที่ 11 ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
ในเรื่องการขอใชพื้นที่ในขณะนี้ไมมีปญหา เนื่องจากไดขออนุญาตดําเนินการรวมกับพนักงาน
เจาหนาที่ของกรมปาไม ตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
และที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอเพิ่มหนวยงานสนับสนุน จากเดิม มีเฉพาะเทศบาลตําบลเวียงมอก
ยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเวียงมอกเดิม เปน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3
ลําปาง และเทศบาลตําบลเวียงมอก สําหรับหนวยดําเนินการหลักยังเปนที่ทําการปกครองอําเภอ
เถิน เชนเดิม
ผูแทน สํานักงานโยธาขอเรียนสอบถามสํ านักจัดการทรัพยากรป าไม ที่ 3 ลําปาง การดํ าเนินโครงการใน
ลักษณะ ธิการและผังเมืองโครงสรางพื้นฐานประเภทใดบางที่มีพนักงานเจาหนาที่ของกรมปาไมรวมดําเนินการ และ
จังหวัดลําปาง
สามารถ ขออนุญาตดําเนินการไดตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
พ.ศ. 2507 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อจะไดเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป
ประธาน
โดยหลักแลวมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัตปิ า สงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม เปนการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ของกรมปาไม ฉะนั้น โครงการ/
กิจกรรมใดที่เปนการดําเนินงานแลว สามารถสนับสนุนภารกิจของกรมปาไม โดยเปนเรือ่ ง
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่สามารถใชประโยชนในโครงสรางพืน้ ฐาน
เชน ถนน แหลงน้ํา ฯลฯ ในการเขาไปดูแล ปองกัน และรักษาทรัพยากรปาไมในบริเวณดังกลาว
ซึ่งตองพิจารณาเปนกรณีไป ทั้งนี้ ขอใหผูแทนหรือเจาหนาทีข่ องสํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ที่ 3 ลําปาง ใหขอมูลเพิ่มเติมตอทีป่ ระชุม
ผูแทน สํานักจัดการ
การดําเนินการตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัตปิ าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
ทรัพยากรปาไมที่ 3
และที่แกไขเพิ่มเติม เปนการรวมกันดําเนินการในพื้นที่ ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ของกรมปาไม
ลําปาง (นายสุรัชฐนพ สามารถใชประโยชนในพื้นที่ดังกลาวได เชน ถนนน้ําลน สามารถใชเปนถนนเขาไปดับไฟปา
สิงหาคํา)
หรือลาดตะเวน เพือ่ ดูแลรักษาปาได ทําใหพื้นทีป่ าชุมชื้นและอุดมสมบูรณ
เจาหนาที่ สํานักจัดการ
ขอนําเรียนที่ประชุมเพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติม 2 ประเด็น ตามพระราชบัญญัติปาสงวน
ทรัพยากรปาไมที่ 3
แหงชาติ พ.ศ. 2507 ประเด็นที่ 1 การดําเนินการตามมาตรา 13 ทวิ เปนการขอใชพื้นที่
ลําปาง (นายเอส อาสุ) ของสวนราชการหรือองคกรของรัฐในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร/ธรรมชาติ...

- 14 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูอนุมัติ และประเด็นที่ 2 การดําเนินการตามมาตรา 19
กรมปาไมหรือหนวยงานปาไมในพื้นที่ในฐานะเจาของพื้นที่สามารถดําเนินการรวมกับ
สวนราชการในพื้นที่ เปนการขอใชพื้นที่โดยพนักงานเจาหนาที่ของกรมปาไม ซึ่งอธิบดีกรมปาไมเปนผูอนุมัติ ทั้งนี้ การดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่ตามมาตรา 19 จะมีขั้นตอน
และใชระยะเวลานอยกวาการดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่ตามมาตรา 13 ทวิ แตการดําเนินการ
ในพื้นที่ปาทั้งหมด ตองตอบโจทยไดวาเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ดูแลรักษาทรัพยากรปาไม จึงจะสามารถดําเนินการได
ผูแทน ที่ทําการ
ในสวนของโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานายความสะดวกดานการเกษตร
ปกครองอําเภอหางฉัตร กิจกรรมเดิม ขุดลอกสระน้ําสาธารณประโยชนแมยามเหนือและปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ํา
หมูที่ 8 ตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ขอเปลี่ยนแปลงเปน กิจกรรมขุดลอก
ขยายสระน้ําเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ําทางการเกษตรและปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ํา โดยดําเนินการ
ในพื้นที่สระน้ําสาธารณประโยชนเดิม ปริมาณ 1) จากเดิม ขุดลอกปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
5,000 ลูกบาศกเมตร เปน ขุดลอกเพื่อขยายสระเดิมใหกวางขึ้น ปริมาตรดินขุดไมนอ ยกวา
4,820 ลูกบาศกเมตร เนือ่ งจากสระเดิมลึกอยูแลว 4 เมตร ถาขุดลอกลงลึกไปอีก 2.60 เมตร
รวมความลึกเปน 6.60 เมตร จะทําใหการสูบน้ําขึ้นมาใชเพื่อการเกษตรมีปญหาเปนไปไดยาก
จึงปรับเปน ขุดลอกขยายสระน้าํ ลึกเฉลี่ย 5 เมตร ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 4,820 ลูกบาศกเมตร
2) จากเดิม ถมดินลูกรังพรอมบดอัดหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร เปน ถมดินพรอมปรับเกลี่ย
หนาเฉลี่ย 0.70 - 1.00 เมตร ซึ่งยกเลิกการบดอัดดิน เนือ่ งจากพื้นที่ไมมีความจําเปน
แตจะถมลูกรังบริเวณขอบสระและปรับเกลี่ยแทน 3) เทลานคอนกรีตเอนกประสงค ยังคง
ดําเนินการและมีปริมาณงานเทาเดิม และ 4) สําหรับงานสูบน้ํา การกอสรางโรงสูบน้ํา
ยังคงดําเนินการและมีปริมาณงานเทาเดิม แตจะเพิ่มอุปกรณ คือ เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
และเพิม่ เสาสําเร็จรูปคอนกรีต สําหรับยึดทอจายน้ํา เนือ่ งจากมีบางสวนในการออกแบบแปลน
เดิมไมสมบูรณ จึงขอปรับแบบแปลนและปริมาณงาน เพือ่ ใหสามารถสูบน้ําใชเพือ่ การเกษตร
และใชในการดับไฟปา รวมทั้งนําไปใชเพือ่ สาธารณภัยตางๆ ดังนั้น การขอเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม เปนการปรับลดปริมาณงาน และปรับลดงบประมาณ ซึ่งงบประมาณทั้งหมด
จากเดิม 486,000 บาท ปรับลดลงเปน 320,000 บาท
ผูแทน สํานักงานโยธาในประมาณการราคาคากอสราง (ปร.5) เครือ่ งสูบน้ําแบบหอยโขง ใหแกไข โดย
ธิการและผังเมือง
ไมตองคํานวณโดยใชคา Factor F แตใหคํานวณเปนภาษีมูลคาเพิ่ม (Vat) แทน เพื่อใหถูกตอง
จังหวัดลําปาง
ซึ่งตัวเลขงบประมาณจะไมเปลี่ยนแปลง
ผูแทน ที่ทําการ
ในสวนของโครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ ฐานเพือ่ บริการ
ปกครองอําเภอแจหม ประชาชนอยางทั่วถึงและมีมาตรฐาน กิจกรรมซอมแซมถนนในหมูบานโดยการจัดซือ้ วัสดุ
กอสรางและใชแรงงานในหมูบ านสมทบ บานแมชอฟา สาขาแมจอกฟา หมูที่ 5 ตําบลทุงผึ้ง
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ขอเพิ่มหนวยงานสนับสนุน จากเดิม มีเฉพาะเทศบาลตําบลทุงผึ้ง
เปน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง และเทศบาลตําบลทุงผึ้ง สําหรับหนวยดําเนินการหลัก
ยังเปนทีท่ ําการปกครองอําเภอแจหม เชนเดิม เนื่องจากในสวนนี้อําเภอแจหมไดรวมกับ
หนวยปองกันและรักษาปาที่ 8 ดําเนินการตรวจสอบพื้นทีเ่ พื่อดําเนินการโครงการ ซึ่งได
ขออนุญาตดําเนินการและใชประโยชนรวมกับพนักงานเจาหนาที่ของกรมปาไม ตามมาตรา 19
/แหงพระราชบัญญัติ...

