สาเนาคู่ฉบับ
คาสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ที่ 4 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
********************************
เนื่ องจากพระราชบั ญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ ว ย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทาแผนพัฒนา
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด บู ร ณาการแผนของ
ส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่ โดยในแต่ละปีงบประมาณจะเกิดสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่ ไ ด้ ม าจากใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย พั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง เป็นจานวนมากที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่งกระทรวงการคลังได้กาหนดวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่
ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด บันทึกสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุ
พ.ศ. 2560 และหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กรณีการโอนที่ดินและสิ่ งก่อสร้างซึ่งเป็นสินทรัพย์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0302/11241 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าจากการใช้ จ่ า ยงบประมาณของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบใช้
ประโยชน์สินทรัพย์ดังกล่าว มิให้เสียไป จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจั งหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะทางานสะสางสินทรัพย์
คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยมี
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย
(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานคณะทางาน
ผู้ทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(2) คลังจังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(3) คลังจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(4) คลังจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(5) คลังจังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(6) ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
คณะทางาน
/(7) ธนารักษ์...

-2(7) ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
คณะทางาน
(8) ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
คณะทางาน
(9) ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
คณะทางาน
(10) หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(11) หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(12) หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(13) หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(14) เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(15) เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(16) เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(17) เกษตรจังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(18) ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(19) ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(20) ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(21) ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(22) สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(23) สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(24) สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(25) สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(26) พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(27) พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(28) พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(29) พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(30) ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
คณะทางาน
(31) ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
คณะทางาน
(32) ผู้อานวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์
คณะทางาน
(33) ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุรินทร์
คณะทางาน
(34) ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพรม-เชิญ
คณะทางาน
(35) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทางานและเลขานุการ
(36) ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. อานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) สารวจรายการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
(2) กาหนดวิธีดาเนินการ/แนวทางดาเนินการบริหารจัดการสะสางสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้
จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดและดาเนินการบริหารจัดการสะสางสินทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่กาหนด
/(3) กากับ...

-3(3) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดส่วนราชการที่มีกรณีจะต้องดาเนินการในเรื่องนี้
ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนด
(4) รายงานผลความคื บ หน้ า การดาเนิน การให้ กระทรวงมหาดไทย ภายใน 15 วั น
หลังจากสิ้นไตรมาส
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

(นายกอบชัย บุญอรณะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

รอง ผวจ............................วันที่....../...... /.......
ผอ.กลุ่มงาน.......................วันที่....../...... /.......
หน.งาน...............................วันที่....../...... /.......
จนท ...................................วันที่....../...... /.......
จนท.บันทึก.........................วันที่....../......./.......

คาสั่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ที่ 4 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
********************************
เนื่ องจากพระราชบั ญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ ว ย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทาแผนพัฒนา
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด บู ร ณาการแผนของ
ส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่ โดยในแต่ละปีงบประมาณจะเกิดสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ที่ ไ ด้ ม าจากใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย พั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง เป็นจานวนมากที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่งกระทรวงการคลังได้กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่
ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด บันทึกสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุ
พ.ศ. 2560 และหนังสื อสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กรณีการโอนที่ดินและสิ่ งก่อสร้างซึ่งเป็นสินทรัพย์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ปฏิบัติตามหนังสือ
กรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0302/11241 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าจากการใช้ จ่ า ยงบประมาณของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบใช้
ประโยชน์สินทรัพย์ดังกล่าว มิให้เสียไป จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งคณะทางานสะสางสินทรัพย์
คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยมี
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย
(1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานคณะทางาน
ผู้ทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(2) คลังจังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(3) คลังจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(4) คลังจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(5) คลังจังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(6) ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
คณะทางาน
/(7) ธนารักษ์...

-2(7) ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
คณะทางาน
(8) ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
คณะทางาน
(9) ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
คณะทางาน
(10) หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(11) หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(12) หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(13) หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(14) เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(15) เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(16) เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(17) เกษตรจังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(18) ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(19) ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(20) ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(21) ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(22) สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(23) สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(24) สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(25) สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(26) พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
คณะทางาน
(27) พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
คณะทางาน
(28) พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
คณะทางาน
(29) พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
คณะทางาน
(30) ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
คณะทางาน
(31) ผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
คณะทางาน
(32) ผู้อานวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์
คณะทางาน
(33) ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุรินทร์
คณะทางาน
(34) ผู้อานวยการโครงการส่งน้าและบารุงรักษาพรม-เชิญ
คณะทางาน
(35) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะทางานและเลขานุการ
(36) ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. อานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) สารวจรายการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
(2) กาหนดวิธีดาเนินการ/แนวทางดาเนินการบริหารจัดการสะสางสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้
จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดและดาเนินการบริหารจัดการสะสางสินทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย/
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่กาหนด
/(3) กากับ...

-3(3) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดส่วนราชการที่มีกรณีจะต้องดาเนินการในเรื่องนี้
ให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนด
(4) รายงานผลความคืบหน้าการดาเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน 15 วัน
หลังจากสิ้นไตรมาส
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

(นายกอบชัย บุญอรณะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

