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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 5 / 2557
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
ผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายวินัย วิทยานุกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธาน ก.บ.ก.
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา /
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
3. นางสาวณัฐชานันท์ สรวลเสน่ห์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
4. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
5. นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
6. นางคู่ขวัญ บุญชัยสุข
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
7. นายจาเริญ เปล้ากระโทก นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
8. นายสาราญ ธรรมมานอก ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา
9. นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา
10. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
1. นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
2. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
3. นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา
4. นายสันติ นิลหมื่นไวย
5. นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ
6. นายเกียรติพงษ์ วงค์ษา
7. นายสมภาร เสี่ยงบุญ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
1. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
2. นางสาวสุณัฐา ธีระวานิช
3. นายเกียรติศักดิ์ ตั้งตรงสากล
4. นายโกมล มั่นคง
5. นายกังวาน วงศ์วัฒนาโสภณ
6. นายสมศรี ทองหล่อ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
ภาคประชาสังคม จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคประชาสังคม จังหวัดบุรีรัมย์
/จังหวัดสุรินทร์...
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จังหวัดสุรินทร์
1. นายไชยยศ วิทยา
2. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
3. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
4. นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี
5. นายสิทธิพงษ์ วัชรพาณิชย์
6. นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
4. นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ ภาคประชาสังคม จังหวัดชัยภูมิ
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
6. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
7. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
8. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
9. นายอุทัย แสนกล้า ภาคประชาสังคม จังหวัดสุรินทร์
10. นางลาวัลย์ งามชื่น ภาคประชาสังคม จังหวัดสุรินทร์

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
2. นายสนิท รัตนศฤงค์
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
3. นายวิชา
เลิศวราดิเรกกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
4. นางธัญธิตา ศรีสุระ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
5. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
6. นางศิวาพร วงศ์วิวัฒนไชย ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
7. นายคมชาญ ขวัญจาเริญ
แทน ผู้อานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
8. นายนิชัย เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
9. นางสาววิมล ชอบสุข
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
/10.นายสทิศ...
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10. นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
11. นางสาวโชติรส มีอานาจ

แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
12. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
13. นางสาวทองคา รักวงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
14. นางสาวชลธิชา แต้ศิริ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
15. นางสาวกัณฑิตา วิโนทัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการสาคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
จึงมอบหมายให้กระผมเป็นประธานในที่ประชุมแทน
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุ มครั้ งที่ แล้ ว (ครั้งที่ 4/2557 เมื่ อวันที่ 19 มิ ถุ นายน
2557)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 19
แทนเลขานุการฯ
มิถุนายน 2557 และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อทราบและดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว รวม 18 หน้า ดังนั้น
หากมีคาหรือข้อความใด ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะ
แก้ไข/ปรับ ปรุง ขอให้ แจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบด้วย เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่อง ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ดังนี้

/นางพรทิพย์...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ขอรายงานผลการ
แทนเลขานุการฯ
ดาเนินการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สรุปได้ ดังนี้
(1) กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน
11 โครงการ (หลังการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเป็น 12 โครงการ
งบประมาณ 280,363,600 บาท)
(2) ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 275,058,251.88 บาท
(3) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีเงินเหลือจ่าย (พับไป) จานวน
5,305,348.12 บาท
(4) ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จานวน
250,581,882.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.10 โดยโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่เบิกจ่าย
จานวน 4 โครงการ 7 กิจกรรม ประกอบด้วย
(4.1) โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 4,028,800 บาท ประกอบด้วยกิจกรรม
- ก่อสร้างห้องน้า ห้องสุขา บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ป่าปรงพันปี บ้านบ่อทอง ตาบลซับสีทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประสบปัญหา
อุทกภัยทาให้การดาเนินการล่าช้า ขณะนี้แล้วเสร็จอยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
- ก่อสร้างอ่างเก็บน้าป่าปรงพันปี บ้านบ่อทอง
ตาบลซับสีทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอ
เบิกจ่าย
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ บ้านบ่อทอง ตาบลซับสี
ทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2557 อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
- ปรับปรุงและพัฒนาเสาหิน 5 แท่ง “มอหินขาว”
บ้านวังคาแคน ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (เงินเหลือจ่าย) เงินกันที่
ยังไม่เบิกจ่าย 2,224,800 บาท ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงานและมีการแก้ไข
(4.2) โครงการปรับปรุงบารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและจัด
งานท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปกรรม
วรรณคดี และภูมิปัญ ญาท้ องถิ่น อารยธรรมขอม นครชัยบุริ น ทร์ กิจกรรมก่อสร้าง
ศูนย์กลางการผลิต การตลาดไหมระดับภูมิภาคอาเซียน เทศบาลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 13,744,430 บาท มีสัญญาจ้าง ๓๐๐ วัน
/เริ่มสัญญา...
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เริ่มสัญญา ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ต่อสัญญา ๕๐ วัน
สิ้นสุด ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดาเนินการได้ร้อยละ 92 คงเหลืองานเก็บรายละเอียดสวน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานป้ายโครงการ และติดตั้งโคมไฟบางส่วน
(4.3) โครงการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ กิจกรรม
ขุดลอกแก้มลิงหนองหลวงใหญ่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตาบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ขอรายงานผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปได้ ดังนี้
(1) กลุ่ มจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 294,000,000
บาท จานวน 3 โครงการ (ภายหลังได้รับความเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย จะเพิ่มเป็น 5 โครงการ)
(2) โครงการ/กิ จ กรรมที่ ยั ง ไม่ ได้ ด าเนิ น งาน/ยั ง ไม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น
จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 125,120,000 บาท เนื่องจากรอผลการพิจารณาให้
ความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติราชการฯ ที่ คสช.
แต่งตั้ง จาแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้
(2.1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล งบประมาณ
39,000,000 บาท
จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม ค่าตรวจแปลงข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐาน GAP งบประมาณ 400,000 บาท มีแผนการดาเนินงานตามฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต
ประมาณเดือน ตุลาคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2558
จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม ค่าตรวจแปลงข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐาน GAP งบประมาณ 500,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว มีแผนการดาเนินงานเดือน
กันยายน 2557 – ธันวาคม 2558
จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรม ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP Seed
งบประมาณ 2,100,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทาร่าง TOR มีแผนการดาเนินงานตามฤดูเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ประมาณเดือน สิงหาคม 2557 – ธันวาคม 2558
กิจกรรม การบริหารจัดการน้า มี 2 กิจกรรมย่อย
- ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้าน
หนองน้าใส ตาบลดอนแรด อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 18 ล้านบาท อยู่ระหว่าง
ด าเนิ นการตามมาตรการการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
- ก่อสร้างระบบส่งน้าบ้านน้อยขยูง ตาบลคาผง อาเภอ
โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 18 ล้านบาท อยู่ระหว่างดาเนินการตามมาตรการการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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6
(2.2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง
ตามเส้นทางอารยธรรมขอม งบประมาณ 72,000,000 บาท ดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายบ้านดงใหญ่ ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง
3.500 กิโลเมตร งบประมาณ 10 ล้านบาท อยู่ระหว่างดาเนินการตามมาตรการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนหินตั้ง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 20 ล้านบาท อยู่ระหว่างบริหารสัญญา โดยสัญญาสิ้นสุดในวันที่ 13 ธันวาคม
2557
กิ จกรรม ก่ อสร้างถนนลาดยางแอสฟั ลติ ก คอนกรี ตในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมอหิ นขาว ตาบลท่ าหิ นโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 2.325
กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และถนนลาดยาง AC สายแยก
จากสายหลั กเข้ าลานกางเต้ นท์ ระยะทาง 0.295 กิ โลเมตร งบประมาณ 12 ล้ านบาท
อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการตามมาตรการการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ขณะนี้ห าตัวผู้ รับจ้างได้แล้ว รอลงนามนามในสั ญ ญา
ได้ทันทีที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ (คชส.)
จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
(หลังเก่า) เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณ ฑ์ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมมหั ศจรรย์นครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 30 ล้านบาท อยู่ระหว่างดาเนินการตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ ายงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ขณะนี้ ห าตั ว ผู้ รับ จ้างได้ แล้ ว
รอลงนามในสัญญาได้ทันทีที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ (คชส.)
(2.3) โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” งบประมาณ 5,000,000 บาท
จังหวัดนครราชสี มา กิ จกรรม จั ดท าป้ ายประชาสั มพั นธ์การ
ท่ องเที่ ยวกลุ่ มจั งหวั ดนครชั ยบุ ริ นทร์ LED Full Color งานผลิ ตป้ ายประชาสั มพั นธ์ แบบ
Full Color Display Board (P 14) ขนาด 3.584x5.376 เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้ นตอน
ร่าง TOR เหลือรายการเดียวคือประเมินราคาไฟเบอร์ โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้ขอความร่วมมือ
ไปยัง TOT เป็นผู้ประเมินราคาให้เนื่องจากราคาครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด จึงไม่อาจอ้างอิงกับราคากลางได้
(2.4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง จานวน
4,120,000 บาท (งบเหลือจ่าย) )อยู่ระหว่างดาเนินการตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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(2.5) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 5,000,000 บาท (งบเหลือจ่าย) )อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(3) ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 จานวน
136,833,548.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.54
(4) เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง 6,447,229 บาท
- สาหรับงบลงทุน ได้รับจัดสรร 199.09 ล้านบาท ลงนามในสัญญา
จ้างแล้ว 104,358,871 บาท จึงขอให้จังหวัดได้กาชับหน่วยดาเนินโครงการให้เร่งรัดการ
ดาเนินงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม
- รับทราบ
3.2 ผลการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยสานักบริหาร
แทนเลขานุการฯ
ยุ ทธศาสตร์กลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่ าง ๑ ได้ กาหนดการออกตรวจ
ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดฯ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เมื่อวันที่ 22 –
24 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการดาเนินโครงการที่ล่าช้า โดยเฉพาะ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แนวทางแก้ไขปัญหา
และเพื่ อให้ ทราบความก้ าวหน้ าในการด าเนิ นงานของโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตลอดจนแนวโน้ มการด าเนิ นงานในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ว่ามีโครงการ/กิจกรรมใดบ้างที่ไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จพร้อมเหตุผล
ในเชิ งลึ ก รวมทั้ งการสุ่ มตรวจโครงการในระดั บพื้ นที่ ปฏิ บั ติ งาน ซึ่ ง จะขอเรี ย นเชิ ญ
ส่ ว นราชการที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการฯ น าเสนอข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานที่ โ ดดเด่ น
ซึง่ กลุ่มจังหวัดฯ ได้คัดเลือกประกอบการนาเสนอในคราวนี้ด้วย ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีโครงการ/กิจกรรมที่กั น เงิน ไว้เบิ กจ่า ย
เหลื่อมปี หรือยังดาเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 2 จังหวัด ดังนี้
- จังหวัดนครราชสีมา จานวน 2 โครงการ คือ
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
โครงการปรับปรุงบารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและจัดงานท่องเที่ยว
พัฒนาการจังหวัด
ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี
นครราชสีมา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อารยธรรมขอม นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กลาง
การผลิต การตลาดไหมระดับภูมิภาคอาเซียน เทศบาลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๖๓๔,๕๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายไป ๑๑,๗๘๐,๙๔๐
บาท คิดเป็นร้อยละ 60 คงเหลือ ๗,๘๕๓,๕๖๐ บาท หรือร้อยละ 40 มีผลการ
/ดาเนินงานคืบหน้า...
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ด าเนิ น งานคื บ หน้ า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 92 โดยสั ญ ญาจ้ า ง ๓๐๐ วั น เริ่ ม สั ญ ญา ๒๙
สิงหาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และขยายสัญญาอีก 50 วัน จะ
สิ้นสุดในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยเหลือเพียงงานเก็บรายละเอียดจัดสวนปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ป้ายโครงการ และติดตั้งโคมไฟบางส่วนภายในอาคาร ซึ่งเหตุผลที่ดาเนินการ
ล่าช้า เนื่องมาจาก ความไม่พร้อมของสถานที่ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าไปดาเนินการได้
ตามกาหนด เนื่องจากประมาณการก่อสร้างเดิมกับสภาพปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก มีสภาพ
ชารุด ทาให้ต้องแก้ไขแบบแปลน และขยายเวลาสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมตัว
อาคารเดิมให้มีลักษณะเรียบร้อยก่อนเข้าไปปรับปรุงตกแต่ง /ดาเนินการในส่วนอื่น ๆ
เช่น ฝ้าเพดาน การมุงหลังคา ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งรัด การดาเนินงานซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์
แทนเลขานุการฯ
งบประมาณ 4,362,200 บาท เนื่องจากโครงการนี้จะมีการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม ซึ่งจะอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา จะขอพิจารณาในระเบียบ
วาระต่อไป
นายคมชาญ ขวัญจาเริญ
- จังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้
แทน ผู้อานวยการ
โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยกิจกรรม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และสิ่งแวดล้อม
จากบ้านท่าเว่อ ตาบลมะไฟหวาน อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ – แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดชัยภูมิ
ป่าปรงพันปี บ้านบ่อทองคา ตาบลซับสีทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง
0.945 กิโลเมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย
- ก่อสร้างห้องน้า ห้องสุขา บริเวณแหล่งท่องเที่ยวป่าปรงพันปี บ้าน
บ่ อทอง ต าบลซับ สี ท อง อ าเภอเมื อ งชั ย ภู มิ จั งหวัด ชั ยภู มิ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็จ อยู่
ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
- ก่อสร้างอ่างเก็บน้าป่าปรงพันปี บ้านบ่อทอง ตาบลซับสีทอง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมจัดหาครุภัณฑ์
บ้านบ่อทอง ตาบลซับสีทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
เหตุผลที่การดาเนินการล่าช้า เนื่องจาก
(1) กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องกัน เช่น ต้องเริ่ม
ดาเนินการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ได้ กล่าวคือ เมื่อถนนและ
สะพานแล้วเสร็จ จะทาให้สามารถขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง เข้าไปยังบริเวณพื้นที่
ดาเนิ น การก่อสร้างห้ องน้า ห้ องสุ ขา อ่างเก็บน้า และอาคารเอนกประสงค์ ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวป่าปรงพันปีเป็นไปอย่างสะดวกขึ้น
/(2) เส้นทาง....
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นางสาววิมล ชอบสุข
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์

(2) เส้นทางคมนาคมยังเป็นทางแคบไม่มีไหล่ทาง เป็นทาง
ลาดชัน มีสภาพเป็นภูเขาสูง ทาให้หลังฝนตก รถขนส่งวัสดุการก่อสร้างไม่สามารถเข้าไป
ได้ จึงทาให้เกิดความล่าช้า
(3) การสร้างอาคารอเนกประสงค์ ห้องน้า ห้องสุขา ต้องรอ
ส่งมอบพื้นที่ดาเนินการในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ และต้องรอดินถมจากการขุดอ่าง
เก็บ น้ าเพื่ อปรั บ พื้ น ที่ การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ห้ องน้ า และห้ องสุ ขา จึงจะ
สามารถดาเนินการต่อไปได้ ซึ่งหน่วยดาเนินการเร่งรัดดาเนินการโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2557
- ปรับปรุงและพัฒนาเสาหิน 5 แท่ง “มอหินขาว”
บ้านวังคาแคน ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 4,200,000
บาท (เงินเหลือจ่าย) โดยมีเงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย 2,224,800 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
และดาเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแบบ ซึง่ บางงานมีลักษณะเป็นงานฝีมือ ต้องอาศัยความ
ประณีตของงาน ทาให้เกิดความล่าช้า แต่ส่วนราชการที่รับผิดชอบจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการที่โดดเด่น ได้แก่
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์”
- กิจกรรมจ้างเหมาดาเนินงานจัดทา Application ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือ งบประมาณ 1,940,000 บาท เป็นการจัดทา
Application ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์”
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปดาวน์โหลด Application ซึ่งใน Application มีบริการข้อมูล
ทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก
ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ข่าวสารเทศกาลท่องเที่ยวหรือการแข่งขันกีฬาในช่วงเวลา
ณ ขณะนั้น โดยมีเมนูให้เลือกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- กิ จ กรรมจ้ า งเหมาด าเนิ น งานกิ จ กรรมจั ด ท าสื่ อ มั ล ติ มี เดี ย (AR
Multimedia) เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ทางสื่อออนไลน์ Smart Phone และ
อุ ป กรณ์ พกพา งบประมาณ 500,000 บาท ด าเนิ น การ 2 แหล่ ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 14 จุด และปราสาทเมืองต่า 13 จุด โดยนักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าไปดาวน์ โหลดโปรแกรมลงใน Smart Phone จะมี เมนู ให้ เลื อ กทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ เมื่อถือ Smart Phone ส่องไปที่ตัว ปราสาท ก็จะปรากฏภาพพร้อมข้อความ
เสียงปรากฏบนหน้าจอเพื่ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทนั้น เหมาะสาหรับไลฟ์สไตล์
ของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ ที่อาจไม่ต้องการอ่านข้อความอธิบ ายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ยาว ๆ หรือจ้างมัคคุเทศก์นาเที่ยว แต่อาศัยสื่อผสมเป็นภาพและเสียงบรรยายแทน
- กิ จ กรรมจ้ างเหมาด าเนิ น งานจั ด ท าระบบ Online Seeding เพื่ อ
ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวทางระบบ Online งบประมาณ 500,000 บาท เป็นวิธีการ
/ให้นักท่องเที่ยว....
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ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวจริง มาเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ
ตามสไตล์ ข องตนเอง โดยน าเสนอความคิ ด เห็ น หรือ รายละเอี ยดข้อ มู ล การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวแตกต่างกันไป เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ดาเนินการใน
15 เส้นทาง
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์”
นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
- กิจกรรม การจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
แทนท่องเที่ยวและกีฬา นครชัยบุรินทร์ (Billboard) งบประมาณ 3,000,000 บาท ดาเนิน 5 จุด ดังนี้
จังหวัดสุรินทร์
(1) ป้ายอ้อมน้อยขาเข้ากทม.
(2) ป้ายจังหวัดนนทบุรีฝั่งขาออกเมืองถนนราชพฤกษ์
(3) ป้ายโคราชขาเข้ากทม. ถนนมิตรภาพ
(4) ป้ายโคราชแยกสีดา
(5) ป้ายพระราม 9 มุ่งหน้า มอเตอร์เวย์
นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี
- กิจกรรม การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านไหม
แทนพัฒนาการ
นครชัยบุรินทร์ (Thai Silk Village) งบประมาณ 2,470,000 บาท ดาเนินการ
จังหวัดสุรินทร์
จัดนิทรรศการหมู่บ้านไหมทั้งสี่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด โดยเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม ภายในงานจัดแสดงกระบวนการทาผ้าไหมชนิดต่าง ๆ และจาหน่ายผ้าไหม
มติที่ประชุม

- รับทราบ

3.3 ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจาปีและคาของบประมาณของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ฝ่ายเลขาฯ ขอแจ้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจาปีและคาขอ
แทนเลขานุการฯ
งบประมาณของกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ ที่ ป ระชุ ม
ได้รับทราบ ดังนี้
ตามที่กลุ่ มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตาม
แนวทางที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด โดยคณะรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2557 เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2557 จ านวน 15 โครงการ
งบประมาณรวม 556,660,000 บาท และได้จัดส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือ
กลุ่มจังหวัดฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0224(นม)/189 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นั้น
ส านั ก งาน ก.พ.ร. มี ห นั งสื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 1203.2/273 ลงวัน ที่ 30
มิถุน ายน 2557 แจ้งว่า หั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและคาของบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 แล้ว ดังนี้
/(1) เห็นควรสนับสนุน....
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(1) เห็ น ควรสนั บ สนุ น งบประมาณ จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ
525,660,000 และงบบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม จั ง หวั ด 5,000,000 บาท รวม
งบประมาณ 530,660,000 บาท ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการ
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธ์โคราชวากิว
โครงการการส่งเสริมองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการผลิ ต และแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไหมให้ ไ ด้
มาตรฐาน
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
โครงการศู น ย์ ก ลางการซื้ อ ขายผ้ า ไหมแห่ ง อาเซี ย น Silk Valley’s :
ASEAN Silk Sourcing Valley Silk
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม
โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
โครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม 13 โครงการ

งบประมาณ(บาท)
40,000,000
8,500,000
67,800,000
8,600,000
10,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
59,000,000
40,000,000
129,760,000
6,000,000
66,000,000
5,000,000
530,660,000

(2) เห็ น ควรไม่ ส นั บ สนุ น งบประมาณ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ
28,000,000 บาท ดังนี้
ที่
1

2

โครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสาปะหลังของผู้ประกอบการ
- เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารโรงงานในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี และมี ค่ า ใช้ จ่ ายส่ ว นเงิน เดื อ นค่ า จ้ า ง ซึ่ ง
โครงการแล้ ว เสร็ จ จะมี ร ายได้ จ ากการจ าหน่ า ยปุ๋ ย ควร
ดาเนินการโดยงบประมาณของมหาวิทยาลัย
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- เนื่ องจากเป็ น การจ้างที่ปรึกษาเพื่ อจัดกิจกรรมส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดในต่างประเทศ
รวม 2 โครงการ

งบประมาณ(บาท)
20,000,000

8,000,000
28,000,000
/3.4 เรื่อง การเตรียม...
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3.4 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ขั้นกรรมาธิการ
ฝ่ายเลขา ฯ ขอแจ้งเรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ขั้นกรรมาธิการ ให้ที่ประชุม ฯ ได้รับทราบ ดังนี้
สานักงบประมาณมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/ว 66 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ขั้นกรรมาธิการ ว่า ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วาระที่ 1 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม
2557 และคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันพฤหัสบดีที่
7 สิงหาคม 2557 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงบประมาณจึงขอความร่วมมือกลุ่มจังหวัดฯ
จัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการชี้แจงตามแนวทางการเตรียมความพร้อม
และแบบฟอร์มคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้
1. ผู้ที่รับผิดชอบในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้แก่
- ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ไปชี้แจงด้วยตนเอง
2. กาหนดการเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ฯ ห้วงระหว่างวันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2557 (ยังไม่มีกาหนดการที่แน่นอนว่า
จะให้กลุ่มจังหวัด ฯ เข้าประชุมชี้แจง ฯ ในวัน เวลา และสถานที่ใด)
3. การนาเสนอข้อมูลภาพรวม (Presentationด้วย Powerpoint) โดยให้สรุป
สาระสาคัญของงบประมาณรายจ่าย ภายใน 3 นาที
4. เอกสารที่จะนาเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ (พร้อม CD บันทึกข้อมูล
เป็นไฟล์ PDF) ให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง ประกอบด้วย
(1) รายนามผู้บริหาร (ผู้มาชี้แจง)
(2) สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด (ข้อมูลพื้นฐาน)
(3) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/
ประเด็นยุทธศาสตร์
(4) ผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ในปี 2557 สรุป ปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ดาเนินงานและแนวทางแก้ไข
(5) แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 – 2557
(6) จุดเน้นในการพั ฒนาที่สาคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2558)
(7) สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ
กลุ่มจังหวัด (ภาพรวม)
5. การจัดส่งเอกสารประกอบคาชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ดังนี้
/-จัดส่งคณะกรรมาธิการ....
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- จัดส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จานวน 60 ชุด
- จัดส่งสานักงบประมาณ
จานวน 1 ชุด
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เห็ นว่า เพื่อให้การประชุม
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขั้นกรรมาธิการ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ ดังนี้
1. เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขั้นกรรมาธิการ ห้วงระหว่างวันที่ 8 – 29 สิงหาคม
2557 (วัน เวลา และสถานที่ ที่ แ น่ น อน เมื่ อ ได้ รับ แจ้ งจากส านั ก งบประมาณแล้ ว
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
2. เรียนเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่รับผิดชอบงานกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย
3. แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว ดังนี้
-จังหวัด นครราชสี ม า ได้ แก่ หั ว หน้ าส านั กงานจั งหวัด และเกษตร
จังหวัด ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย
-จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ หัวหน้าสานักงานจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาผลิตภัณฑ์
ไหมที่มีคุณภาพ
-จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ หั วหน้าสานักงานจังหวัด และท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
-จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ในการนี้ หากจั งหวัด ในกลุ่ ม จังหวัด ฯ เห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น และ
ประสงค์จะขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากส่วนราชการอื่น
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เดินทางไปร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ
ด้วย ก็ขอให้จังหวัดพิจารณาเชิญได้ตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ลงนามในหนังสื อดังกล่ าวแล้ ว กลุ่ มจังหวัด ฯ
จะได้เร่งรัดจัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ โดยด่วนต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

- รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
/นางพรทิพย์...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
แทนเลขานุการฯ
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ มนครชัยบุรินทร์ จาก รายการ
จั ด การประชาสั ม พั น ธ์ ส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วมหั ศ จรรย์ ท่ อ งเที่ ย วนครชั ย บุ ริน ทร์ สู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (Asean Economic Community: AEC) งบประมาณ
4,362,200 บาท (งบดาเนินงาน) เป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
- รายการ ท่องเที่ยวสืบสานตานานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา กับ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจาปี 2557 งบประมาณ 2,850,000 บาท โดยส่งเสริม
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ รู ป แบบ และเรื่ อ งราวผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Story) ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุ มชน จานวน 6 รุ่น ๆ ละ 75 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 900
คน จาก 450 กลุ่ม
- การพัฒ นาศักยภาพศูน ย์กลางการผลิ ตและการตลาดผ้ าไหมของอาเซียน
Asean Silk Sourcing Hub เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,512,200 บาท
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
ตามที่มติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ได้อนุมัติ
พัฒนาการจังหวัด นม. ให้ เปลี่ ยนแปลงหน่ วยด าเนิ นงานจากส านั กงานการท่ องเที่ ยวจั งหวัดนครราชสี มาเป็ น
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาไปแล้วนั้น
เนื่ องจากการด าเนิ นงานภายใต้ กรอบเดิ ม มี ปั ญหาและอุ ปสรรคด้ านพื้ นที่ จั ด
กิจกรรม ซึ่ง TOR ของกิจกรรมเดิมได้จากัดขนาดของพื้นที่การดาเนินงานไว้ และพื้นที่ที่ตรง
ตามลั กษณะของ TOR จะมีแห่ งเดียวคือ The Mall สาขานครราชสี มา ทาให้ ดาเนินการ
ได้ยาก ประกอบกับศูนย์กลางการผลิต การตลาดไหมระดับภูมิภาคอาเซียน เทศบาล
เมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดาเนินการภายใต้โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังขาดในด้านไฟฟ้า
และบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ที่จาเป็น จึง ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็น
กิจกรรมที่เสนอนี้
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ความเห็นของฝ่ายเลขาฯ เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้โครงการ
แทนเลขานุการฯ
เดิม งบประมาณเท่าเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายการ จากงบดาเนินงานทั้งหมด
4,362,200 บาท เป็ นงบดาเนินงาน 2,850,000 บาท และงบลงทุ น 1,512,200
(ครุภัณฑ์ 792,103.40 บาท สิ่งก่อสร้าง 720,096.60 บาท) เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1) (ก) (ข) (ค) (ง) กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
พื้นที่ดาเนินโครงการ งบรายจ่าย และเป้าหมายโครงการ ภายใต้โครงการเดิม เป็นการโอน
เปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด เป็นอานาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวได้ โดยอาศัยอานาจตามหลักเกณฑ์ข้อ 4
/ประธาน...
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ประธาน

เห็นควรแก้ไขชื่อของรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นกลุ่มจังหวัด
“นครชั ยบุ ริ นทร์ ” จากรายการ ท่ อ งเที่ ย วสื บ สานต านานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน จั งหวั ด
นครราชสีมา กับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจาปี 2557 เป็นรายการ ประชาสัมพันธ์
สื บ สานต านานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน และการท่ อ งเที่ ย วนครชั ย บุ ริ น ทร์ โดยการ
ดาเนินงาน ให้เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งสี่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย

นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล
เห็นชอบตามที่ประธานเสนอ ที่การดาเนินกิจกรรมต้องเป็นไปในลักษณะของ
ภาคประชาสังคม
ภาพรวมหรือกลุ่มจังหวัดฯ แต่มีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP ของจังหวัดไหน
น่าจะมีจาหน่ายที่จังหวัดนั้น ๆ เป็นแหล่งของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แหล่งเดียว เช่น OTOP ของ
นครราชสีมา จะต้องมาซื้อที่นครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้น ๆ ได้เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งต้นกาเนิดของผลิตภัณฑ์ OTOP
ประธาน

เรียนถามในที่ประชุมว่า หากงบลงทุนเกินว่า 1 ล้าน จะต้องทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณ หรือไม่ และจะไปเข้าข่ายมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสานักงานประมาณหรือไม่

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
แทนเลขานุการฯ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการ ในกรณีนี้ หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสี มา มี อานาจโอนเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน กรณีนี้ หมายถึง แผนงานส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายเดิม ที่ระบุใน
เอกสารประกอบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี กรณีนี้ หมายถึง ผลผลิตการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลผลิ ตเดิม เพื่ อให้ บรรลุ เป้าหมายในการบริการกระทรวง กรณี นี้
หมายถึง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และในกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์
จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้าน สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าสิบ
ล้านบาท จึงอยู่ในอานาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ในรายการงบลงทุนที่นามาพิจารณานี้ จะมีรายการครุภัณฑ์ 792,103.40 บาท (ต่ากว่า
1 ล้านบาท) สิ่งก่อสร้าง 720,096.60 บาท (ต่ากว่า 10 ล้านบาท)
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0717/ว 53 ลงวันที่ 10 มิถุนายน
2557 ข้อ 5 กรณีเงินกันเหลื่อมปีที่ยังไม่มีข้อผูกพัน ขอให้ส่วนราชการ พิจารณาทบทวน
ความจาเป็น โดยหากยังมีความจาเป็น ของให้เร่งรัดดาเนินการจัดทาข้อผูกพันและเบิกจ่าย
โดยเร็ ว และตามหนั งสื อส านั กงาน ก.พ.ร. ด่ วนที่ สุ ด ที่ นร 1203.2/ว 5 ลงวั นที่ 24
มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด ข้ อ 4 ได้ ก าหนดแนวทางไว้
เช่นเดียวกับแนวทางของสานักงบประมาณ ซึ่งหมายถึง หากโครงการเดิมยังมีความจาเป็น
/ต้องดาเนินการ...
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ต้องดาเนินการ ให้เร่งดาเนินการและเบิกจ่ายโดยเร็ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเพียงกิจกรรม
ภายใต้โครงการเดิม จึงไม่เข้าข่ายมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงไม่ต้องส่งเรื่องไปขอความเห็นชอบจาก หัวหน้า
ฝ่ายที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฯ ที่ คสช. แต่งตั้ง
มติที่ประชุม

- อาศัยอานาจตามประกาศ ก.น.จ. เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1)
(ก) (ข) (ค) (ง) การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม พื้นที่ดาเนินโครงการงบรายจ่ าย และเป้าหมาย
โครงการ ภายใต้โครงการเดิม เป็ นการโอนเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่มี ผลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ขอบกลุ่ ม ก.บ.ก. มี อ านาจในการพิ จารณาตามหลั กเกณฑ์ ข้อ 4 จึ งมี ม ติ
เห็ น ชอบให้ อ นุ มั ติ ก ารโอนเปลี่ ย นแปลงกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการส่ ง เสริ ม การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ จาก รายการ จัดการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Asean Economic Community : AEC) งบประมาณ 4,362,200 บาท เป็ น
รายการ ประชาสั มพั นธ์ สื บ สานต านานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน และการท่ อ งเที่ ย วนครชั ย
บุรินทร์ งบประมาณ 2,850,000 บาท ให้ดาเนินกิจกรรมในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ โดย
เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งสี่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
และรายการ การพัฒนาศักยภาพศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน
Asean Silk sourcing Hub เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 1,512,200 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดทาเว็บไซต์ของ
แทนเลขานุการฯ
กลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของกลุ่มจังหวัดฯ (นาเสนอเป็นเว็บไซต์)
ประธาน

ขอเสนอความเห็ น ว่ า เว็ บ ไซต์ ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ควรจะมี เ อกลั ก ษณ์
หรื อ อั ต ลั ก ษณ์ เฉพาะ หรือ สิ่ งที่ น่ าสนใจของกลุ่ ม จั งหวัด นครชั ย บุ ริน ทร์ เนื่ อ งจาก
ที่นาเสนอนี้ เป็นลักษณะของจังหวัดแต่ละจังหวัดมากกว่า

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
รับทราบข้อเสนอ จะนาไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
แทนเลขานุการฯ
กลุ่มจังหวัดฯ
นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล
ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในการจัดทากิจกรรม มีช่องทางเสนอของบประมาณ
ภาคประชาสังคม
ได้จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกช่องทาง โดยจัดทา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ซึง่ ทาง สสส. ยินดีที่จะพิจารณา
มติที่ประชุม

-รับทราบ

ประธาน
เลิกประชุมเวลา 16.10 น.

- ปิดการประชุม

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

