รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
๑. นายวินัย วิทยานุกูล
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
นายวีระชัย ศรีโอษฐ์
นางศศิกานต์ อุดรไสว
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
นายสาราญ ธรรมมานอก

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
ประธาน ก.บ.ก.
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและเลขาฯ ก.บ.ก.
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา/กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ
๑๐. นายนาวีศักด์ จรรยาเจริญ
๑๑. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
๑๒. นายวรวุฒิ เอี่ยมกาแพง
๑๓. นายคมสัน นิลยองตระกูล
๑๔. นายชลชิต ศรีโยธี
๑๕. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
๑๖. นายสมภาร เสี่ยงบุญ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
รองประธาน ก.บ.ก.
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคกจังหวัดชัยภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทองจังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
๑๗. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
๑๘. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
๑๙. นายอาคม พิญญศักดิ์
๒๐. นางสรัลนุช โพธิชัยโย
๒๑. นายเจตน์สฤษฏิ์ กีรติมาศ
๒๒. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

รองประธาน ก.บ.ก.

/จังหวัดสุรินทร์...

๒

จังหวัดสุรินทร์
๒๓. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
๒๔. นายไชยยศ วิทยา
๒๕. นายภูษิต ทัดศรี
๒๖. นายราชันย์ ช่วงชัย
๒๗. นายเสรี สมเป็น
๒๘. นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
รองประธาน ก.บ.ก.
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
๒. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
๓. นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา
๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๕. นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
๖. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
๗. นายกังวาน วงศ์วัฒนาโสภณ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
๘. นายสมศรี ทองหล่อ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
๙. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
๑๐. นายอุทัย แสนกล้า ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
๑๑. นางลาวัลย์ งามชื่น ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์
2. นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน
3. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
4. นางณัฐกฤตา เสยกระโทก
5. นางศิริพร สัจจาคุณ
6. นายไพรวัลย์ เขียวอ่อน

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
วิศวกรโยธาชานาญการ
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
/7.นายวิจิตร...

๓

7. นายวิจิตร จอกนก
8. นางสาเนียง ขันพิมล
9. ว่าที่ ร.ต. อาทิตย์ เกษดี
10. นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงษ์
11. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
12. ว่าที่ ร.ต.ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล
13. นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์
14. นายจักรกฤษณ์ ศรีละคุณ
15. นายธีระกาญจน์ ไทยสะเทือน
16. นายพัฒนศักดิ์ แก้วหอม
17. นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
18. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
19. นางสาวโชติรส มีอานาจ
20. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
21. นางสาวทองคา รักวงษ์
22. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชานาญงาน
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

/เริ่มประชุมเวลา...

๔

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวินยั วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการสาคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
จึงมอบหมายให้กระผมเป็นประธานในที่ประชุมแทน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๗)
ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ จั ดท ารายงานการประชุ ม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ วั น ที่ ๒๖ ธัน วาคม
๒๕๕๗ รวม ๕ หน้ า และได้ จั ด ส่ ง ให้ จั ง หวั ด ในกลุ่ ม เพื่ อ ทราบและด าเนิ น การในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว หากมีคาหรือข้อความใดที่เห็นว่า
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไขหรือปรับปรุง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ
เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ที่ประชุม
ขอแก้ไขชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
หน้าที่ 1 ลาดับที่ 13 จาก นายภานุพงศ์ ชานาญพงษ์ เป็น
นายวรวุฒิ เอี่ยมกาแพง
หน้าที่ 1 ลาดับที่ 23 จาก ผู้แทนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์ เป็น ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
หน้าที่ 2 ลาดับที่ 6 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตัดออก
หน้ า ที่ 2 ล าดั บ ที่ 11 จาก ว่ า ที่ ส.ต. ต่ อ พงษ์ บว รพงษ์ ส กุ ล เป็ น
ว่าที่ ร.ต. ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล
หน้าที่ 3 ลาดับที่ 13 จาก นายธีระการญจน์ ไทยสะเทือน เป็น
นายธีระกาญจน์ ไทยสะเทือน
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ฝ่ายเลขานุการจะดาเนินการแก้ไขตามที่ประชุมได้เสนอมา
แทน ฝ่ายเลขานุการ
มติที่ประชุม
ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

/ระเบียบวาระ...

๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๘๐,๓๖๓,๖๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๒๗๓,๓๙๔,๒๕๑.๓๓ บาท (ร้อยละ ๙๗.๕๑) เงินเหลือจ่ายพับไป ๕,๔๕๗,๓๔๘.๑๒ บาท
เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน ๑,๕๑๒,๒๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ มจังหวัดนครชัยบุ รินทร์ กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน จังหวัดนครราชสีมา
จานวน ๑,๕๑๒,๒๐๐ บาท
- ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๒๒๕,๒๑๖,๑๒๒.๔๖ บาท (ร้อยละ ๗๖.๖๐) เงินเหลือจ่ายพับไป ๑๘๐,๒๑๕.๖๙ บาท
เงินกันที่ยังไม่เบิก ๕๖,๒๕๐,๑๓๒.๘๕ บาท แบ่งออกเป็น ดังนี้

นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
ผู้แทน OSM

หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณ

เบิกจ่าย
แล้ว

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย

ยังไม่เบิก

เหลือ
จ่าย

69.052

52.163

75.54

16.889

0.126

2

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม

151.709

116.947

77.09

34.762

0.00

3

ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
“มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์

46.636

46.636

100.00

0.00

0.050

4

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว (เงินเหลือจ่าย)

5.000

0.401

8.02

4.598

0.00

5

เพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง
(เงินเหลือจ่าย)

4.070

4.070

100.00

0.00

0.00

6

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

4.999

4.996

99.93

0.00

0.003

รวม

281.469

225.216

80.01

ที่

1

โครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสสู่ ากล

56.250 0.180

/นายสันติชัย...

๖

นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
จังหวัดนครราชสีมา มีโครงการที่ยังดาเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ ได้แก่
แทน หน.สานักงาน
- โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล อยู่ระหว่าง
จ.นครราชสีมา
ดาเนินการ 1 รายการ คือรายการตรวจรับรอง GAP งบประมาณ 160,000 บาท
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- โครงการพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การ
ท่องเที่ยว (งบประมาณเหลือจ่าย) อยู่ระหว่างการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิ กเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้
ผูกพันจากกรมบัญชีกลาง จานวน 12,350,000 บาท
นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
ขณะกรมบัญชีกลางได้อนุมัติการอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ผู้แทน OSM
และกั น เงิ น ไว้ เบิ ก เหลื่ อ มปี ร ายการที่ เปลี่ ย นแปลงแล้ ว จ านวน 12,308,000 บาท
และงบประมาณที่เหลือ 45,529 บาท ให้พับไป โดยเพิ่งแจ้งให้กลุ่มจังหวัดฯ ทราบเมื่อบ่าย
ของวันนี้ ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ จะเร่งดาเนินการจัดสรรเงินไปยังจังหวัดนครราชสีมา
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ยังดาเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ดังนี้
ผู้แทน สนจ.ชัยภูมิ
- โครงการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม รายการ ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ส ติ ก คอนกรี ต ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
มอหินขาว ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน
8,870,000 บาท คาดว่าจะต้องขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
- โครงการพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การ
ท่องเที่ยว (งบประมาณเหลือจ่าย) กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ถนนสายดอกไม้
ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 4,598,800
บาท คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีโครงการที่ยังดาเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ดังนี้
แทน รองประธาน ก.บ.ก
- โครงการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม รายการ ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดหลังเดิม เป็นพิพิธภัณฑ์อารยธรรมขอม
เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 25,892,000 บาท คาดว่าจะต้องขยายระยะเวลาดาเนินการ
โดยแบ่งออกเป็น 2 รายการย่อย คือ รายการ ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
(หลังเก่า) งบประมาณ 19,940,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 3,862,966.60 บาท
และรายการออกแบบตกแต่งและปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์อารยธรรมขอม ชั้น 3
อาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 9,940,000 บาท
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
จังหวัดสุรินทร์ ขอชี้แจงโครงการที่ยังดาเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ดังนี้
แทน รองประธาน ก.บ.ก.
- โครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี สู่ ส ากล อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการ 2 รายการ ดังนี้
1) รายการจ้างเหมาตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย
จานวน 840,000 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
/2) รายการ...

๗

2 ) รายการการบริ ห ารจั ดการน้ า 2 แห่ ง เงิ นกั น ที่ ยั งไม่ เบิ กจ่ าย จ านวน
15,889,332.85 บาท เนื่ องจากลงนามในสั ญญาช่ วงปลายปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกอบต้องรอเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนธันวาคม 2557 จึงทาให้ดาเนินการล่าช้า
นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๒,๔๒๗,๖๐๐ บาท
ผู้แทน OSM
ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 73,288,382.28 บาท เบิกจ่าย ๑๖,๕๕๒,๓๙๔.๒๘ บาท (ร้อยละ ๕.๖๖)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

เหลือ
จ่าย

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสสู่ ากล

40.000

9.037

22.59

30.962

-

4.730

0.596

12.63

4.133

-

30.000

2.635

8.79

27.364

-

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
4 ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ไหมให้ได้มาตรฐาน

23.937

3.052

12.75

20.884

-

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
5
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม

59.000

-

-

56.934

2.065

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
6 พื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

129.760

-

-

129.107

0.652

5.000

1.229

24.60

3.770

-

292.427

16.552

5.66

3

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ

มติที่ประชุม

ยังไม่
เบิก

ที่

โครงการส่งเสริมและ
2 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าวหอมมะลิ

ประธาน

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย

เบิกจ่าย
แล้ว

273.157 2.717

เนื่ อ งจากขณะนี้ รัฐ บาลได้มีน โยบายในการควบคุ มเศรษฐกิจให้ เกิ ดการหมุ นเวีย น
โดยเฉพาะระบบการเงินการคลังของภาครัฐ จึงขอให้ หน่วยงานที่ดาเนินโครงการเร่งรัดการ
ดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด เพื่อให้เศรษฐกิจของ
จังหวัดขับเคลื่อนไปได้ด้วยกัน
รับทราบ

๘

/3.2 ผลการอนุมัติ...
๓.๒ ผลการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕58
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชยั
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดได้อนุมัติโครงการ
แทน ฝ่ายเลขานุการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปแล้วคิดเป็นวงเงินงบประมาณ ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์

งบประมาณอนุมัติแล้ว

๖๖,๖๒๑,๓๐๐
๗๕,๓๖๒,๓๐๐
๗๑,๒๔๘,๒๐๐
๕๙,๑๙๕,๘๐๐

งบประมาณที่ยังไม่อนุมัติ

๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

รวมที่ได้รับอนุมัติ
๗๑,๖๒๑,๓๐๐
๗๕,๓๖๒,๓๐๐
๗๑,๒๔๘,๒๐๐
๖๙,๑๙๕,๘๐๐

นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
จากการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557
แทน หน.สานักงาน
เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จ.นครราชสีมา
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
จาก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างอุทยานแห่งชาติ
ป่าหินงามกับอุทยานแห่งชาติไทรทอง (ถนนสาย ชย.5037 แยกทางหลวงหมายเลข 3006 –
บ้ า นซั บ สะเลเต) บ้ า นเทพนา หมู่ ที่ 10 ต าบลบ้ า นไร่ อ าเภอเทพสถิ ต จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
งบประมาณ 5,000,000 บาท เป็ น ซ่ อ มสร้า งถนนลาดยาง แบบแอสฟั ส ติ ก คอนกรี ต
(Asphaltic Concraet) สายวัด บ้ านไร่ หมู่ที่ 6 ต าบลกุด พิ ม าน อาเภอด่ านขุ น ทด จังหวั ด
นครราชสีมา ระยะทาง 1.680 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร หรือมีพื้นที่ 13,440 ตารางเมตร
งบประมาณ 5,000,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
จังหวัดสุรินทร์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง
แทน รองประธาน ก.บ.ก ตามเส้น ทางอารยธรรมขอม 5 กิจกรรม รวมงบประมาณ 10,000,000 บาท เนื่องจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ดาเนินการล่าช้า
ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์จะเร่งรัดดาเนินการ เพื่อให้เกิดการดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยเร็วต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ มาตรการการดาเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบมาตรการการดาเนินการปรับ
ลดค่างานก่อสร้างของหน่วยง่านภาครัฐ จานวน ๔ ข้อ ตามที่สานักงบประมาณเสนอ โดยให้
หน่วยงานภาครัฐดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทราบ
มติคณะรัฐมนตรี
๑) กรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ า งของทางราชการ และได้ ด าเนิ น การจั ด จ้ า งก่ อ สร้ า ง
โดยได้เปิดซองประกวดราคา สอบราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ก่อนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาก่อสร้าง

๙

/ขอให้หน่วยงาน...
ขอให้หน่วยงานภาครัฐเจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่าสุด ตามราคา
กลางงานก่อสร้างที่ปรับลดตามราคาน้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ สาหรับการจ่ายเงินเพิ่มหรือ
เรียกเงินคืนค่างานสิ่งก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ใช้วันที่เจรจา
ต่อรองจนได้ข้อยุติเป็นฐานในการคานวณค่า K แทนเดือนเปิดซองประกวดราคา
๒) กรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการกาหนดราคากลางงาน
ก่อสร้ างตามหลั กเกณฑ์ การคานวณราคากลางงานก่อ สร้างของทางราชการก่ อนวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างกระบวนการการเปิดซองประกวดราคา สอบราคา หรือรับการ
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายหลังวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอให้หน่วยงาน
ภาครัฐ เจรจาต่อรองราคาค่างานก่อสร้างกับผู้เสนอราคารายต่าสุด ตามราคากลางงานก่อสร้าง
ที่ปรับลดตามราคาน้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ สาหรับการจ่ายเงินเพิ่ มหรือเรียกเงินคืนค่างาน
สิ่งก่อสร้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ใช้วันที่ เปิดซองประกวดราคา
สอบราคา หรือรับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานในการคานวณค่า K
แทนเดือนเปิดซองประกวดราคา
๓) กรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการก่อนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และยังไม่ได้
ประกาศประกวดราคา สอบราคา หรือ ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :
TOR) ขอให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างเดิมและให้กาหนดราคา
งานก่อสร้างตามราคาน้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็นฐานในการคานวณราคางานก่อสร้างดังกล่าว
๔) กรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการกาหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการหลังวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กาหนด
ราคากลางโดยใช้ราคาน้ามันดีเซลที่ปรับปรุงใหม่เป็นฐานในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ดังกล่าว ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานภาครัฐทราบ
มติคณะรัฐมนตรี สาหรับการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K) ตามข้อ ๑)
และ ๒) ขอให้กระทรวงพาณิชย์กาหนดดัชนีราคาที่ใช้คานวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้วย
การดาเนินการตามมาตรการข้างต้น สานักงบประมาณได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น รายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบท้าย
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ภาวะเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ช่วงนี้ หยุดชะงัก สิ่งที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้น
ประธานหอการค้า
คือการใช้จ่ายในภาครัฐ เมื่อภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายทาให้มีเงินสะพัดเกิดงานสร้างรายได้
กลุ่มจังหวัดฯ
ให้กับประชาชน ดังนั้น จึงเห็นด้วยที่ภาครัฐจะเร่งรัดการดาเนินการและการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.4 ผลการตรวจ...

๑๐

๓.๔ ผลการตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ โดยสานักบริหารยุทธศาสตร์
แทน ฝ่ายเลขานุการ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ติ ด ตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ (ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่
๑) ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเร่งรัดติดตาม
การดาเนินงานตามโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งรับทราบข้อมูล ผลการ
ดาเนิน งาน ปั ญหา อุป สรรค ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้
๑) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๘๐,๓๖๓,๖๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๒๗๓,๓๙๔,๒๕๑.๓๓ บาท (ร้อยละ ๙๗.๕๑) เงินกัน ที่ยังไม่เบิก ๑,๕๑๒,๒๐๐ บาท
เงินเหลือจ่ายพับไป ๕,๔๕๗,๓๔๘.๑๒ บาท โครงการ ที่ยังไม่แล้วเสร็จของจังหวัดนครราชสีมา
คือโครงการส่งเสริการประชาสัมพั นธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุริ นทร์ สืบเนื่องจากเป็นกรณี
การขอโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย โดยขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ ซึ่งได้
เห็นชอบเมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีเงื่อนไขว่าหากกระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสานักงบประมาณก็อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง กรมบัญชีกลางได้
อนุ มัติให้ขยายเวลาเบิ กจ่ายเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันสานักงานพัฒ นาชุมชน
จั งหวัดนครราชสี มาได้ ล งนามในสั ญ ญาก่อ หนี้ ผู กพั น แล้ ว คาดว่าจะแล้ ว เสร็จภายในเดือ น
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น ๒๘๑,๔๖๙,๗๘๔.๓๑ บาท เบิกจ่าย ๒๒๕,๒๑๖,๑๒๒.๔๖ บาท (ร้อยละ
๗๖.๖๐) เงินกันที่ยังไม่เบิก ๕๖,๒๕๐,๑๓๒.๘๕ บาท เงินเหลือจ่ายพับไป ๑๘๐,๒๑๕.๖๙ บาท
ยั งไม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น (งบประมาณเหลื อ จ่ า ย) ๑ กิ จ กรรม คื อ ซ่ อ มสร้ างผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก
คอนกรี ต สาย นม ๓๐๓๖ แยก ทล. ๒๒๖ – บ้ านพิ ม าย อ าเภอจั ก ราช – อ าเภอพิ ม าย
ระยะทางรวม ๒.๙๕๒ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง ก.บ.ก. ได้มีมติ ครั้งที่
๗/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ใช้เงินเหลือจ่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กรมบัญชีกลาง และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนี้
โครงการ
๑. โครงการส่งเสริม
การผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสสู่ ากล
๒ โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวหลัก
และแหล่งท่องเที่ยว
รองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม

นครราชสีมา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

๑๖๐,๐๐๐

๘,๘๗๐,๐๐๐

๒๕,๘๙๒,๐๐๐

สุรินทร์

รวม

๑๖,๗๒๙,๓๓๒.๘๕

๑๖,๘๘๙,๓๓๒.๘๕

๓๔,๗๖๒,๐๐๐

/3.โครงการพัฒนา...

๑๑

โครงการ

นครราชสีมา

๓. โครงการพัฒนา
๑๒,๓๕๐,๐๐๐
โครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว
(เหลือจ่าย)
๑๒,๕๑๐,๐๐๐

ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

สุรินทร์

๔,๕๙๘,๘๐๐

๑๓,๔๖๘,๘๐๐ ๒๕,๘๙๒,๐๐๐

รวม
๑๖,๙๔๘,๘๐๐

๑๖,๗๒๙,๓๓๒.๘๕

๖๘,๖๐๐,๑๓๒.๘๕

๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๒,๔๒๗,๖๐๐ บาท
ก่อหนี้ ผู กพั น ทั้ งสิ้ น ๖๕,๗๐๙,๓๑๘ บาท (งบลงทุ น ก่ อหนี้ ๕๖,๘๔๖,๐๗๘ บาท)เบิ ก จ่าย
๘,๘๖๓,๒๔๐ บาท (ร้อยละ ๓.๐๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
มี ข้ อ เสนอแนะจากจั งหวั ด ที่ ไปตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลว่ า กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ควรมี
โครงการ Road Show ทีใ่ ห้ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ได้ดาเนินการร่วมกัน
เห็นด้วยกับข้อเสนอที่กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดฯ ควรมีโครงการที่บูรณาการร่วมกันทุกจังหวัด
รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง กิจกรรมย่อย การปรับโครงสร้างดิน งบประมาณ ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักตรวจสอบพิเศษภาค ๔ ได้ตรวจสอบการอนุมัติโครงการ กลุ่มจังหวัดภาค
แทน ฝ่ายลขานุการฯ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภ าพการผลิ ตมันสาปะหลั ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมปรับ
โครงสร้ างดิ น (งบลงทุน ) ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งส านั กงบประมาณได้จัด สรรงบประมาณ
รายจ่ายเป็น ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์)
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดละ ๑ ชุด ๆ ละ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดจะนาไปให้กลุ่มเกษตรกรปลูกมันสาปะหลังยืมใช้ประโยชน์เป็นการ
เฉพาะเจาะจงจึงไม่ใช่การจัดหาพัสดุเพื่อใช้งานตามอานาจหน้ าที่ของสานักงานเกษตรจังหวัด
อาจเป็ นการกระทาโดยปราศจากอานาจหรือนอกเหนืออานาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี
ส านั กบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์กลุ่ มจังหวัดฯ ได้ป ระชุม หารือร่วมกับจังหวัดนครราชสี ม า
บุรีรัมย์ และชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
(นายวินัย วิทยานุกูล) เป็นประธาน ซึ่งผลการประชุมหารือให้เปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบจาก
สานักงานเกษตรจังหวัด เป็น สถานีพัฒนาที่ดินประจาจังหวัดนั้นๆ เป็นหน่วยดาเนินงานแทน
และให้ทาข้อผูกพันในการขอใช้ครุภัณฑ์ที่จัดหาตามโครงการนี้ด้วย จึงเป็ นที่มาของการขอโอน
เปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินงานในวันนี้
/มีข้อระเบียบ...

๑๒

มีข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของกลุ่มจังหวัด ฯ ที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ดังนี้
๑) ประกาศ ก.น.จ. เรื่ อ ง การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการบริ ห าร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ของ
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการแทนโครงการเดิม
ข้อ ๒ การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่ มจังหวัด
นอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ถือว่า เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ฯลฯ
ข้อ ๔ ให้ ก.บ.ก. มีอานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ข้อ 6 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่ม
จังหวัดแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้ ก.น.จ.ทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ ๒๔ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หรื อ หั ว หน้ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี อ านาจโอนและหรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ
ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุ
ในเอกสารประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว
/ให้บรรลุ…

๑๓

ความเห็นของ
เลขานุการฯ

ให้ บ รรลุ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง หรื อ เป้ า หมายตามแผนงานในเชิ ง บู ร ณาการ
แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการ
กาหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิ น หรือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อจัดหาครุภัณ ฑ์ห รือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่า
สิบล้านบาทตามลาดับ
การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็ นชอบโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ า ยของกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
สอบถามเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน ที่ขอเปลี่ยนแปลง
แทนรองประธาน ก.บ.ก. หน่วยงานที่รับผิดชอบจากสานักงานเกษตรจังหวัด เป็นสถานีพัฒนาที่ดิน
สานักงานเกษตรจังหวัดสามารถที่จะยืมครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์นี้ได้หรือไม่
นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน
สามารถยืมรถแทรกเตอร์เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปรับปรุงดิน โดยให้กลุ่มจังหวัดฯ
ผู้แทนสานักงานเกษตร โอนทรัพย์สินครุภัณฑ์ดังกล่าวนี้ให้กับสถานีพัฒนาที่ดินเป็นผู้รับผิดชอบ และ
จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเกษตรจังหวัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ 1 (จ) ข้อ 4 เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน
ที่รับ ผิ ดชอบ ซึ่งไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ มจังหวัด และแผนพัฒ นา
ของกลุ่ ม จั งหวั ด เห็ นชอบการโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2558 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มั น ส าปะหลั ง กิ จ กรรมย่ อ ย การปรั บ โครงสร้ า งดิ น งบประมาณ ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
โดยเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบ จากสานักงานเกษตรจังหวัด เป็น สถานีที่ดินจังหวัดนั้น ๆ

๔.๒ การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชยั
จากการตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งบางรายการได้ทาการก่อหนี้
และมีเงินเหลือจ่าย ดังนี้
๑) จังหวัดนครราชสีมา
จานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๒) จังหวัดชัยภูมิ
จานวน ๒,๐๖๕,๐๓๐ บาท
/3) จังหวัดบุรีรัมย์…

๑๔

๓) จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน ๔๓๒,๘๙๒ บาท
รวม
จานวน ๒,๗๑๗,๙๒๒ บาท
จังหวัดสุรินทร์ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เครื อข่ายด้านการท่องเที่ ยว วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยขออนุมัติ โอนเปลี่ ยนแปลงเงิน
เหลื อ จ่ ายจากโครงการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วหลั ก และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วรองตามเส้ น ทาง
อารยธรรมขอม กิ จ กรรมปรับ ปรุงอ่ างเก็บ น้ าเพื่ อ รองรับ การท าประปาในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
มอหิ นขาว บ้ านวั งค าแคน อ าเภอเมื องชั ยภู มิ จั งหวั ดชั ยภู มิ จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบลงทุ น)
ไปดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ ยว จานวน 4 กิจกรรม
งบประมาณรวม 2,000,000 บาท ดังนี้
1) กิจกรรมพัฒ นาบุคลากรในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
จานวน 5 พื้นที่ๆ ละ 1 รุ่นๆ ละ 50 คน ระยะเวลาอบรม รุ่นละไม่ต่ากว่า 2 วัน งบประมาณ
950,000 บาท (งบดาเนินงาน)
2) กิจกรรมพัฒ นาอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (อาสาสมัคร
ต ารวจท่ อ งเที่ ย ว (อปพร.) อาสามั ค คุ เทศก์ และยุ ว มั ค คุ เทศก์ ) รวม 4 รุ่ น ๆ ละ 50 คน
ระยะเวลาอบรมรุ่นละไม่ต่ากว่า 2 วัน งบประมาณ 760,000 บาท (งบดาเนินงาน)
3) กิ จ กรรมส ารวจเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงในจั งหวั ด สุ ริ น ทร์
จ านวน 2 รุ่ น ๆ ละ 50 คน ระยะเวลาไม่ เ กิ น 2 วั น งบประมาณ 200,000 บาท
(งบดาเนินงาน)
4) กิ จ กรรมติ ด ตั้ งป้ า ยบอกทางเข้ า แหล่ งท่ อ งเที่ ย วหลั ก ในพื้ น ที่
จังหวัดสุ ริ น ทร์ ป้ ายแสดงสถานที่ ท่องเที่ ยว ชนิ ดเสาเดี่ยว (ขนาด 90*120 ซม.) จานวน
ไม่น้อยกว่า 30 ชุด งบประมาณ 90,000 บาท (งบดาเนินงาน)
ความเห็นของ
เลขานุการฯ

การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ เป็นการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการทีไ่ ม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้ อ ๔ อยู่ ใ นอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จ ารณ ากลั่ น กรอง และให้ ค วามเห็ น ชอบ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
และข้อ 6 การใช้งบประมาณเหลื อจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา เพื่ อจั ดท าโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและ
เครื อ ข่ า ยด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 4 กิ จ กรรม
งบประมาณ 2,000,000 บาท
/มติที่ประชุม...

๑๕

มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จารณาแล้ ว ตามประกาศ ก.น.จ. ฉบั บ ลงวัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2554
ข้อ 1 ข้ อ 4 และข้ อ 6 เห็ น ว่าการขอใช้งบประมาณเหลื อ จ่ ายดั งกล่ าวข้างต้ น ไม่ กระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรมปรับปรุงอ่างเก็บน้าเพื่อรองรับการ
ทาประปาในแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว บ้านวังคาแคน อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จานวน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ การปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสานักงาน ก.พ.ร. จะเข้ามาทา
การตรวจติดตาม ณ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ขอให้ตัวแทนจากสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แจ้งประสานหน่วยงานเจ้าภาพหลักและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดเตรียมข้อมูล
เฉพาะตัวชี้วัดที่สานักงาน ก.พ.ร. จะดาเนินการตรวจ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประธาน
ปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา

15.45 น.


(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

