รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ครั้งที่ 2/๒๕๕๘
วันพุธที่ 25 มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑0.0๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายวินัย วิทยานุกูล
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
4. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์
5. นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี
6. นายวีระชัย ศรีโอษฐ์
7. นายสันติ เกิดโมฬี
8. นายประเดิม จงแก้ว
9. นายรัชพล ตระหนักยศ
10. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด
11. นายสาราญ ธรรมมานอก

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
ประธาน ก.บ.ก.
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและเลขาฯ ก.บ.ก.
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา/กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครราชสีมา
แทน นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ
12. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
13. นายวรวุฒิ เอี่ยมกาแพง
14. นายสันติ นิลหมื่นไวย์
15. นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ
16. นายชลชิต ศรีโยธี
17. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
รองประธาน ก.บ.ก.
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคกจังหวัดชัยภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทองจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
18. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
19. นายอาคม พิญญศักดิ์
20. นางสรัลนุช โพธิชัยโย
21. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน
22. นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

รองประธาน ก.บ.ก.

/จังหวัดสุรินทร์...

๒

จังหวัดสุรินทร์
23. นายไชยยศ วิทยา
24. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
25. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
26. นายราชันย์ ช่วงชัย
27. นางจุฬาลักษณ์ สืบนุการณ์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

รองประธาน ก.บ.ก.

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล
ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา
2. หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
3. นายสมภาร เสี่ยงบุญ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
4. นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
5. หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
6. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
7. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
8. นายสมศรี ทองหล่อ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
9. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
10. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
11. นายอุทัย แสนกล้า ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
12. นางลาวัลย์ งามชื่น ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายดาวรุ่ง วิสุทธิ์
2. นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน
3. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
4. นางณัฐกฤดา

เสยกระโทก

5. นางศิริพร สัจจาคุณ
6. นายไพวรรณ์

เขียวอ่อน

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
วิศวกรโยธาชานาญการ
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
/7. นางชุติกาญจน์...

๓

7. นางชุติกาญจน์ แจ่มดาราศี
8. นางสาวลาแพน สารจันทึก
9. นายสมบัติ มีลักษณะสม
10. นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์
11. นายธีระกาญจน์ ไทยสะเทือน
12. นายสารทิศ แนบทางดี
13. นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
14. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
15. นางสาวโชติรส มีอานาจ
16. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
17. นางสาวทองคา รักวงษ์
18. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โครงการชลประทานชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการป่าไม้ชานาญการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
นายช่างโยธาชานาญงาน
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวินยั วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการสาคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
จึงมอบหมายให้กระผมเป็นประธานในที่ประชุมแทน
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2...

๔

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๑/๒๕๕8 วันที่ 17
กุมภาพันธ์ ๒๕๕8)
ฝ่ ายเลขานุ ก ารได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๘ วั น ที่ ๑๗ กุ ม ภาพั น ธ์
๒๕๕๘ รวม ๑๕ หน้ า และได้ จัด ส่ งให้ จังหวัด ในกลุ่ มเพื่ อทราบและดาเนิน การในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว หากมีคาหรือข้อความใดที่เห็นว่า
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไขหรือปรับปรุง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ
เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ ผลการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชยั
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
แทนเลขานุการฯ
ประจาปี (รวมงบบริหาร หมวดรายจ่ายอื่น ครั้งแรกจังหวัดละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) ดังนี้
จังหวัด

จานวน
โครงการ

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวม

มติที่ประชุม

นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
ผู้แทน OSM

นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี

๖
๖
๖
๖
๖

งบประมาณ
๗๑,๘๗๑,๓๐๐
๗๕,๖๑๒,๓๐๐
๗๑,๔๙๘,๒๐๐
๖๙,๔๔๕,๘๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๙๒,๔๒๗,๖๐๐

ดาเนินงาน

ครุภณ
ั ฑ์

สิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

๒๗,๗๒๑,๓๐๐
๑๕,๖๖๒,๓๐๐
๑๙,๖๙๘,๒๐๐
๒๔,๒๔๗,๘๐๐

๓,๒๐๐,๐๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐
๙๔๘,๐๐๐

๔๐,๗๐๐,๐๐๐
๕๕,๐๖๐,๐๐๐
๔๗,๐๐๐,๐๐๐
๔๔,๐๐๐,๐๐๐

๘๗,๓๒๙,๖๐๐ ๑๐,๕๔๘,๐๐๐

๑๘๖,๗๖๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐
๑,๖๙๐,๐๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๗,๗๙๐,๐๐๐

รับทราบ
๓.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม 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 ขอเชิญผู้แทนจังหวัดนครราชสีมาชี้แจงผลการเบิกจ่ายดังกล่าว
โครงการส่ งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุ รินทร์ แบ่งเป็น
2 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และกิจกรรมปรับปรุงศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์
อาเภอปั กธงชั ย จั งหวัดนครราชสี มา ซึ่ งทั้ งสองกิ จกรรมด าเนิ นการเสร็จสิ้ นแล้ ว คาดว่าจะส่ ง
เอกสารเบิกจ่ายภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
/นายรฐนนท์...

๕

นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
ผู้แทน OSM

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๒34,929,705.๔๖ บาท (ร้อยละ ๗9.97) เงินเหลือจ่ายพับไป ๑๘๐,๒๑๕.๖๙ บาท
เงินกันที่ยังไม่เบิก ๕8,848,078.๘๕ บาท แบ่งออกเป็น ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณ

เบิกจ่าย
แล้ว

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย

ยังไม่เบิก

เหลือ
จ่าย

69.083

53.034

76.77

16.049

0.126

2

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม

151.671

125.779

82.93

25.892

0.00

3

ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
“มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์

46.647

46.647

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

293.777

234.929

79.97

ที่

1

โครงการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสสู่ ากล

58.848 0.180

ขอให้ ผู้แทนจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดชี้แจงผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายของ
โครงการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
1. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรมตรวจรับรอง GAP งบประมาณ 160,000 บาท
เกษตร จ.นครราชสีมา ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
นายไชยยศ วิทยา
จังหวัดสุรินทร์ มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมบริหารจัดการน้าจานวน 2 แห่ง แบ่งเป็น
แทนรองประธาน จ.สุรินทร์
1) ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านหนองน้าใส ตาบล
ดอนแรด อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุ รินทร์ ก่อหนี้ผูกพัน 12.478 ล้านบาท ส่งเบิกจ่ายงวดแรก
แล้วจานวน 4 ล้านบาทเศษ คงเหลือ 8 ล้านบาทเศษ คาดว่าจะดาเนินการและเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จภายในเดือนเมษายน 2558
/2) ก่อสร้างระบบส่งน้า...

๖

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
แทนรองประธาน
จ.บุรีรัมย์

นายไพรวัลย์ เขียวอ่อน
ผู้แทนจากแขวง
ทางหลวงชนบท
นครราชสีมา
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
แทนรองประธาน
จ.ชัยภูมิ
นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
ผู้แทน OSM

2) ก่อสร้างระบบส่งน้าบ้านน้อยขยูง ตาบลคาผง อาเภอโนนนารายณ์ จังหวัด
สุรินทร์ ก่อหนี้ผูกพัน 11.948 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
และกิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP งบประมาณ 2.10 ล้านบาท
อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรม ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) เพื่อจัดตั้งเป็น
พิพิธภัณฑ์ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมมหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์ ก่อหนี้ผูกพัน 29.754 ล้านบาท
แบ่งเป็น 2 งาน ดังนี้
1) ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ก่อหนี้ผู กพัน 19.814 ล้านบาท มีการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558
ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างได้เชิญผู้รับจ้างมาชี้แจงและ
ให้ ผู้ รับจ้ างจั ดท าแผนการด าเนิ นงาน ซึ่ งก าหนดการแล้ วเสร็จคาดว่ าจะแล้ วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2558 ปัญหาที่พบคือผู้รับจ้างมีแรงงานที่ไม่มีฝีมือเข้ามาดาเนินการ ซึ่งจังหวัดก็ได้
ตักเตือนผู้รับจ้างแล้ว
2) ออกแบบตกแต่งและปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์อารยธรรมขอม ชั้น 3 อาคารศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ก่อหนี้ผูกพัน 9.940 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 1,491,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 15 แต่จาเป็นต้องการดาเนินการในกิจกรรมแรกคือปรับปรุงอาคารศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถส่งมอบพื้นที่ดาเนินการในงานนี้ต่อได้ โดย
จังหวัดได้ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จ คือภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่ อการท่องเที่ยว
(เงินเหลือจ่าย)
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงินเหลือจ่ายเพื่อดาเนินกิจกรรมซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย นม. 3036 แยก ทล,226 – บ้านพิมาย อาเภอจักราช –อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน 12.168 ล้านบาท ดาเนินงานไปได้แล้วร้อยละ
20 ผู้รับจ้างได้ส่งงวดงานแรก และจะมีการเบิกจ่ายงวดแรก วงเงินประมาณ 2 ล้านบาท สิ้นสุด
สัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน
จังหวัดชัยภูมิ มีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ถนนสายดอกไม้
ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 5 ล้านบาท ขณะนี้ คงเหลือ
เบิ ก จ่ า ย จ านวน 500,000 บาท เป็ น กิ จ กรรมจั ด งานประชาสั ม พั น ธ์ ถ นนสายดอกไม้
ช่วงปลายเดือนเมษายน คาดว่าต้นพฤษภาคมจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๒,๔๒๗,๖๐๐ บาท
ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 126,676,715.00 บาท เบิกจ่าย 46,587,341.๒๘ บาท (ร้อยละ 15.93)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/ตาราง...

๗
หน่วย: ล้านบาท

เหลือ
จ่าย

โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสสู่ ากล

40.000

14.343

35.86

25.656

-

4.730

0.940

19.88

3.789

-

30.000

4.373

14.58

25.626

-

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
4 ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ไหมให้ได้มาตรฐาน

23.937

5.541

23.15

18.395

-

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
5
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม

59.000

-

-

56.934

2.095

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
6 พื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว

129.760

-

-

129.107

1.277

5.000

1.611

32.23

3.388

-

292.427

46.587

15.93

3

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
แทนรองปะธาน
จ.บุรีรัมย์

ยังไม่
เบิก

ที่

โครงการส่งเสริมและ
2 พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าวหอมมะลิ

ประธาน

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย

เบิกจ่าย
แล้ว

247.501 3.372

ขอความร่ ว มมือ จังหวัด ในกลุ่ ม จังหวัด เร่งรัด การเบิ กจ่ าย โดยเฉพาะกิ จกรรมการ
ฝึ กอบรม ถ้ามีกาหนดการเดือนเมษายนให้ ทาเรื่องยืม เงิน เพื่อเตรียมการก่อ นภายในเดือ น
มีนาคมนี้
ขอทราบผลการเบิกจ่ายภาพรวมของแต่ละจังหวัด ร้อยละที่เบิกจ่ายได้ และผลการ
เบิกจ่ายที่คาดการณ์จะเบิกจ่ายได้ เรียนเชิญจังหวัดรายงานครับ
จังหวัดบุรีรัมย์ ยอดการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 จานวน
27,216,093 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.39 คาดการณ์ว่าวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะ
เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 52 เนื่องจากมีการส่งงานและจะเสนอเบิกจ่าย และต้นเดือน
เมษายนนี้ จะเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 66

๘

/นายไชยยศ…
นายไชยยศ วิทยา
จังหวัดสุรินทร์ มียอดเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558 จานวน
แทนรองประธาน
13,325,504 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.19 และคณะกรรมการตรวจติดตามระดับจังหวัดได้
ตรวจติ ดตามงาน ผลปรากฏว่าจะมีกิ จกรรมถนนจานวน 2 สาย ที่ จะส่ งงานและเบิ กจ่าย
จานวน 20 ล้ านบาท และครุภัณ ฑ์อีกประมาณ 2 ล้านบาท คาดการณ์ ว่าภายในวันที่ 31
มีนาคม 2558 จะมีผลการเบิกจ่ายภาพรวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
จังหวัดชัยภูมิ ได้รับงบประมาณ 6 โครงการ จานวน 75.612 ล้านบาท แบ่งเป็น
แทนรองประธาน
งบลงทุน จานวน 58.260 ล้านบาท งบดาเนินงานและรายจ่ายอื่นจานวน 17.352 ล้านบาท
สภาพปัญหาของจังหวัดชัยภูมิ คือไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาเพียง 4 กิจกรรม จากทั้งหมด 16 กิจกรรม และงบดาเนินงาน
ที่คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคมได้ 7 – 8 ล้านบาท
นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
จังหวัดนครราชสีมา มียอดเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ 24 มีนาคม 2558 จานวน
แทนหัวหน้าสานักงาน 12,125,000 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 16.87 โดยภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะมีผลการ
จังหวัดนครราชสีมา
เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมถนนและโครงการด้านเกษตร
ประธาน
สอบถามผลการด าเนิ น กิ จ กรรมของส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด
นครราชสีมา
นางณัฐกฤดา เสยกระโทก
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรมที่ดาเนินการในโครงการ
แทนท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม 2 กิจกรรม
จังหวัดนครราชสีมา
คื อ 1) กิ จ กรรมปรั บ ปรุงภู มิ ทั ศ น์ ป ราสาทหิ น พนมวัน บ้ านมะค่ า ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10 ล้านบาท 2) กิ จ กรรมปรั บ ปรุ งศู น ย์ ก าร
เรียนรู้สาหรับบริหารและให้บริการนักท่องเที่ยว OTOP และหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ หมู่บ้าน
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
8 ล้ านบาท คณะกรรมการร่าง TOR และคณะกรรมการกาหนดราคากลางได้ประชุม แล้ ว
ขณะนี้ ก าลั ง จะก าหนดวั น เวลาที่ จ ะท าการเคาะราคา สาเหตุ ที่ ล่ า ช้ า เนื่ อ งจากมี ก าร
คณะกรรมการร่าง TOR และคณะกรรมการกาหนดราคากลางได้พิจารณารูปแบบรายการ และ
ให้มีการปรับรูปแบบรายการให้มีความละเอียด ชัดเจน ยิ่งขึ้น
ประธาน
อนุมัติโครงการนี้ไปนานแล้ว แต่ดาเนินการล่ าช้า หากดาเนินการล่าช้าอาจจะต้อง
เปลี่ยนหน่วยดาเนินงาน ขอให้เร่งรัดดาเนินการ ส่วนโครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายวัดบ้านไร่ ตาบล
กุดพิมาน อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับโอนเปลี่ยนแปลง จานวน 5 ล้านบาท
ผลความคืบหน้าเป็นอย่างไร
นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง
แทนหัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา

๙

/นายไพรวัลย์….
นายไพรวัลย์ เขียวอ่อน
สาหรับกิจกรรมก่อสร้างลาดยางสาย มทส. – หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3
ผู้แทนจากสานักงาน
บ้านหนองปลิง เชื่อมหมู่ที่ 4 (ตอน 2) บ้านถนนหัก ตาบลหนองจะบก อาเภอเมืองนครราชสีมา
ทางหลวงชนบท
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน 9.680 ล้านบาท
จ.นครราชสีมา
อยู่ระหว่างเสนอเบิกจ่ายงวดแรก และกิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสาย
บ้ านเพิ ก หมู่ ที่ 12 ต าบลหลุ ม ข้าว เชื่ อ มแหล่ งท่ องเที่ ย วบ้ านธารปราสาท อ าเภอโนนสู ง
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน 7.480 ล้านบาท ดาเนินการไปแล้วร้อยละ 40
ประธาน
ขอความร่วมมือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ และแนวทางปฏิบัติสาหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ (หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร
๐๗๐๔/ว ๔๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
๓.๓.๑ หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แทนเลขานุการฯ
เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถดาเนิน การก่อหนี้ ผูกพั นได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีน าคม ๒๕๕๘ และ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสอดคล้องกับมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และ
การเร่ งรั ด การเบิ ก จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายภาครัฐ ตามนั บ มติค ณะรัฐ มนตรีเมื่ อวัน ที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้อานวยการสานักงบประมาณจึงกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการบริหาร
งบประมาณเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริห ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินการค่า
ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกั นได้ รวมถึงให้แก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในใบจัดสรรงบประมาณให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
๒) ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณสาหรับรายการ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบรายจ่ายของผลผลิต
หรือโครงการใด แต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจโอนและ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน
หรือนาเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละ
ยี่สิบของวงเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการที่ได้รับจัดสรร
ทั้งนี้ให้ดาเนินการเฉพาะกรณีที่รายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
จัดสรร เป็นรายการที่ไม่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณกาหนด หรือไม่เคยได้รับ
ความเห็นชอบราคามาตรฐานจากสานักงบประมาณ

๑๐

/๓) ตามข้อ ๒)…
๓) ตามข้อ ๒) หากผลการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าร้อยละยี่สิบของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ ายที่ จัด สรรเป็ น ค่าครุภั ณ ฑ์ หรือ สิ่ งก่ อสร้างนั้ น และเป็ น กรณี ที่ รายการ
ดังกล่าวมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทสาหรับรายการครุภัณฑ์ และต่ากว่าสิบล้านบาท
สาหรับรายการสิ่งก่อสร้าง หากพิจารณาแล้ วไม่ตกลงซื้อหรือจ้าง หั วหน้าส่วนราชการอาจ
พิจารณาโอนงบประมาณจากรายการอื่นในแผนงานเดียวกันไปสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างนั้น ก่อนเริ่มดาเนินการจัดหาครั้งใหม่ได้ ทั้งนี้การโอนงบประมาณไปสมทบดังกล่าว
จะต้องมีวงเงินรวมแต่ละรายการเมื่อสมทบแล้ วต่ากว่าหนึ่งล้านบาท หรือสิบล้านบาท แล้วแต่
กรณี โดยให้ดาเนินการตามข้อ ๒๔ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔) หัวหน้าส่วนราชการอาจมอบอานาจตามที่กาหนดในข้อ๑) – ๓) ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการแทนได้ โดยทาเป็นหนังสือ และสาเนาให้สานักงบประมาณและ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓ วันทาการ
๕) การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
ให้ส่วนราชการดาเนินการตามนัยข้อ ๑) – ๓) โดยอนุโลม
๖) กรณีที่ดาเนินการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการตาม ข้อ ๑) – ๓)
และ ๕) แล้ ว ให้ ร ายงานส านั ก งบประมาณ คณะกรรมการติ ด ตามและตรวจสอบการใช้
งบประมาณภาครัฐ (คตร.) และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓ วันทาการ
๓.๓.๒ แนวทางปฏิบัติสาหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
เพื่อให้การให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาหรับรายการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วในรายการครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและ
เบิกจ่ายงบประมาณได้โดยสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สานักงบประมาณจึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และยังมิได้ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสม
ของราคา ให้ ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ห รือแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งราคากลาง ให้สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา ควบคูไปกับการ
ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่
สานักงบประมาณเห็น ชอบ ให้แจ้งสานักงบประมาณทราบ และดาเนินการทาสัญญาก่อหนี้
ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป โดยถือว่าเป็นรายการที่ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
แล้ว ตามข้อ ๔(๑) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

๑๑

ประธาน

มติที่ประชุม

/๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการ...
๒) ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินการที่
ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันได้โดยไม่ต้องขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ ตามข้อ ๗(๑) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓) การขออนุมัติโอนงบประมาณจากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่ได้
ทาสัญญาแล้วและดาเนินการช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไปใช้
ในรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่ได้ทาสัญญาแล้วมีผลดาเนินการได้เร็วกว่าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ให้ ส่ ว นราชการเร่ ง รั ด ด าเนิ น การส่ ง เรื่ อ งขออนุ มั ติ ต่ อ
สานักงบประมาณ โดยให้ส่งสาเนาใบส่งมอบงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
๔) กรณีที่ดาเนินการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการตาม ข้อ ๑) – ๓)
แล้ วให้ รายงานส านั กงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ภาครัฐ (คตร.) และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓ วันทาการ
๓.๓.๓ แนวทางปฏิบัติอื่นเพื่อลดระยะเวลาการบริหารงบประมาณ
๑) ให้ ส่ ว นราชการที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบแบบรูป รายการมาตรฐาน
สิ่งก่อสร้างที่ส่วนราชการกาหนดขึ้นเฉพาะหน่วยงาน และมี การปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่
หรือมีราคาเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่ได้ทาความตกลงราคามาตรฐานกับสานักงบประมาณ
ให้ขอทาความตกลงราคามาตรฐานกับสานักงบประมาณโดยใช้แบบรูปรายการที่เป็นปัจจุบัน
โดยด่วนต่อไป
๒) กรณี ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
หรื อ อนุ มั ติ ให้ ใช้ เงิน กู้ โ ดยก าหนดวงเงิน งบประมาณที่ แ น่ น อนแล้ ว ให้ ส่ ว นราชการหรื อ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ รี บ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามแผนและขั้ น ตอนที่ ก าหนดไว้ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ หลังจากได้ทราบ
ยอดเงินที่จะนามาใช้ใ นการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดาเนินการให้ เป็นไปตามแผน และ
ตามขั้นตอนของระเบียบนี้ ในส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ หรือส่วนที่ ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะ
ทาสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวด
ราคา ให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหา และดาเนินการให้เป็นไปตามแผนด้วย
ขอให้กลุ่มจังหวัดฯ ได้ประสานไปยังสานักงาน ก.พ.ร. สอบถามเกี่ยวกับหัวหน้า
ส่วนราชการของกลุ่มจังหวัดฯ กรณีของกลุ่มจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เป็น นายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธาน ก.น.จ. หรือหมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ หาก
หมายถึงนายกรัฐมนตรี ก็ยังไม่มีการมอบอานาจให้กับหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ดังนั้น
ขอให้กลุ่มจังหวัดฯ ประสานและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวว่ามีการมอบอานาจมายังหัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดฯ /ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือไม่
รับทราบ
/๓.๔ ซักซ้อมแนวทาง…

๑๒

มติที่ประชุม

๓.๔ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้ จ่ า ยเงิ น งบ ป ระมาณ รายจ่ า ย ป ระจ าปี งบ ป ระมาณ พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๘ เพิ่ มเติ ม
(หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริ หารงานจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบู รณาการ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๓/ว ๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘)
๑. กรณีกลุ่มจังหวัดยังคงมีความจาเป็นต้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
๑.๑ กรณี มีค วามพร้อมที่จะเริ่มด าเนิ นการหรือสามารถก่อหนี้ผู ก พัน ได้ทั น
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้เร่งดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณภายในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘
๑.๒ กรณี ค าดการณ์ ว่ าจะไม่ ส ามารถเริ่ ม ด าเนิ น การ หรือ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘ ให้รายงานข้อมูลตามแบบ ๑
๒. กรณีที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แล้ว แต่คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถเริ่มดาเนินการ หรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ภายใน
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมถึงได้พิจารณาทบทวนความจาเป็นแล้วเห็นว่า โครงการ/รายการ
ดังกล่าวหมดความจาเป็น หรือไม่สามารถดาเนินการ หรือมีความซ้าซ้อน หรือได้ดาเนินการ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ล้ ว และมี งบประมาณเหลื อ จ่ า ย หรื อ คาดว่ า จะไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการ/รายการเดิม เพื่อไป
ดาเนินการในแนวทางใดแนวทางหนึ่งดังนี้
๒.๑ พิจารณานาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจางบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ ยั งไม่ได้ รับ งบประมาณ มาใช้ ดาเนิ น การแทนโดยให้ ขอความเห็ น ชอบจาก
ก.บ.ก. และให้รายงานข้อมูลตามแบบ ๒
๒.๒ ดาเนินโครงการ/รายการโดยใช้แนวทางตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยให้ขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.ก. และให้รายงานข้อมูลตามแบบ ๓ พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดการขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหรือขอใช้เงินเหลือจ่าย และข้อมูลพื้นฐานโครงการ(ระดับ
กิจกรรมย่อย)
๓. โครงการตามข้ อ ๑.๒, ๒.๑ และ ๒.๒ ต้ อ งมี ค วามพร้อ มและสามารถเริ่ ม
ดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
รับทราบ

/3.5 ผลการตรวจติดตาม…

๑๓

๓.๕ ผลการตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ ๒
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชยั
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ โดยสานักบริหารยุทธศาสตร์
แทนเลขานุการฯ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้รับอนุมัติให้ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ (ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ ๒) ในระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเร่งรัดติดตามการดาเนินงาน
ตามโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งรับทราบข้อมูล ผลการดาเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
คาดการณ์ว่าจะมีผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย ได้ดังนี้
๑) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๘๐,๓๖๓,๖๐๐
บาท เบิ ก จ่ า ย ๒๗๔,๘๙๖,๓๕๔.๙๗ บาท(ร้ อ ยละ ๙๘.๐๕) เงิ น เหลื อ จ่ า ยพั บ ไป
๕,๔๖๗,๔๔๘.๔๘ บาท ผลการดาเนินงาน ๑๐๐%
๒) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ก่อหนี้ ผู กพั นทั้ งสิ้ น ๒๘๑,๔๖๙,๗๘๔.๓๑ บาท เบิ กจ่าย ๒๒๕,๒๑๖,๑๒๒.๔๖ บาท (ร้ อยละ
๗๖.๖๐) เงินกันที่ยังไม่เบิก ๕๖,๒๕๐,๑๓๒.๘๕ บาท เงินเหลือจ่ายพับไป ๑๘๐,๒๑๕.๖๙ บาท
๓) สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดฯ ได้
ประมาณการการเบิกจ่ายงบประมาณจากการติดตามครั้งที่ ๒ ตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงสิ้น
ไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) คาดว่าจะมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวม

งบประมาณ
๗๑,๘๗๑,๓๐๐
๗๕,๖๑๒,๓๐๐
๗๑,๔๙๘,๒๐๐
๖๙,๔๔๕,๘๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๙๒,๔๒๗,๖๐๐

เบิกจ่าย
จานวน
๓๒,๑๔๕,๑๒๐
๑๔,๙๘๒,๐๕๒
๓๗,๑๔๘,๓๑๓
๓๘,๐๙๒,๓๒๔
๑,๓๒๘,๓๒๐.๒๘
๑๒๓,๖๙๖,๑๒๙.๒๘

ยังไม่เบิกจ่าย
ร้อยละ
๔๔.๗๓
๓๙,๑๘๖,๑๘๐
๑๙.๘๑
๕๔,๑๘๕,๒๑๘
๕๑.๙๖
๓๓,๙๑๖,๙๙๕
๕๔.๘๕
๓๑,๒๕๑,๔๗๖
๓๓.๒๑
๒,๖๗๑,๖๗๙.๗๒
๔๒.๓๐ ๑๖๑,๒๑๑,๕๔๘.๗๒

เหลือจ่าย
๕๔๐,๐๐๐
๖,๔๔๕,๐๓๐
๔๓๒,๘๙๒
๑๐๒,๐๐๐
๗,๕๑๙,๙๒๒

นอกจากนั้น ยังมีข้อสังเกต/ตรวจพบจากการไปตรวจติดตาม ดังนี้
1) ยังคงมีกิจกรรมที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่ช้ากว่าแผน
2) หลายหน่วยงานยังคงจัดลาดับการทางาน กล่าวคือ เลือกที่จะทางานกรมต้นสังกัดเป็นลาดับ
แรก รองลงมาเป็นงานจังหวัด และงานกลุ่มจังหวัด
3) ขาดความพร้อมการดาเนินงาน เช่น ด้านรูปแบบรายการ การขอใช้พื้นที่ เป็นต้น อันเป็น
อุปสรรคทาให้งานล่าช้า
/4) นอกจากงบลงทุนแล้ว...

๑๔

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

4) นอกจากงบลงทุนแล้ว มีงบดาเนินงาน และงบรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน
5) สรุปในภาพรวม งบดาเนินงานประเภทฝึกอบรมจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ยกเว้นกิจกรรม
ด้านการตลาด ส่วนงบลงทุน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 – 4
รับทราบ

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม เพิ่มศักยภาพ
การผลิตเส้นไหมให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชยั
ข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
แทนฝ่ายเลขานุการฯ กลุ่มจังหวัด ฯ ที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ดังนี้
๑) ประกาศ ก.น.จ. เรื่ อง การก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการบริ ห าร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการแทนโครงการเดิม
ข้ อ ๒ การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ ายของจั งหวั ดและของกลุ่ มจั งหวั ด
นอกเหนื อจากข้อ ๑ ให้ ถื อว่า เป็ นการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ มีผลกระทบต่ อ
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ฯลฯ
ข้อ ๔ ให้ ก.บ.ก. มีอานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ข้อ 5 กรณีกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
กลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ตามข้อ 2 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ก.บ.ก.
/เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบ...

๑๕

เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด
แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
นโยบายการบริ หารงานจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวัดแบบบู รณาการด้ านแผนและด้ านงบประมาณ
(อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ)
เมื่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าว
แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ และให้
อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ รายงานให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๒) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ ๒๔ หั วหน้ าส่ วนราชการ หรื อหั วหน้ ารั ฐวิ สาหกิ จมี อ านาจโอนและหรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้
แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุ
ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง หรือเป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้อง ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อ
หนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการ
กาหนดอัตราบุ คลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภั ณฑ์ ยานพาหนะ รายการค่าที่ ดิน หรือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหา
ครุภั ณฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้ าง จะต้องมีวงเงินต่ อหน่ วยต่ ากว่าหนึ่ งล้ านบาทและต่ากว่าสิ บล้ านบาท
ตามลาดับ
ข้อ 25 หั ว หน้ าส่ ว นราชการ มี อ านาจโอนและหรือ เปลี่ ย นแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน ที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้ ว ไปใช้จ่ ายเป็ น รายจ่ายใด ๆ ได้ แต่มิ ให้ น าไปใช้จ่ายเป็ น รายการอั ตราบุค ลากรตั้งใหม่
รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้าวปีงบประมาณ และมิให้นาไปใช้จ่ายหรือสมทบ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว ใน
กรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ หรือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้าง
ชาระ ให้โอนไปชาระเป็นลาดับแรกก่อนตามลาดับ
/ การโอนหรือเปลี่ยนแปลง...

๑๖

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้อง
มีว งเงิน ต่อ หน่ ว ยต่ากว่าหนึ่ งล้ านบาทและต่ากว่าสิ บ ล้ านบาทตามล าดับ รายการครุภั ณ ฑ์
ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
แทนรองประธาน
จ.ชัยภูมิ

ความเห็นของ
เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
แทนรองประธาน
จ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปไหม
ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท จากงบดาเนินงาน (ค่าวัสดุการเกษตร: เครื่องสาวไหมมอเตอร์
ไฟฟ้า ๒ หัวสาว พร้อมชุดแหล่งไฟฟ้า ชุดละ ๓๕,๐๐๐ บาท จานวน ๓ เครื่อง) เป็นงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์การเกษตร: เครื่องสาวไหมมอเตอร์ไฟฟ้า ๒ หัวสาว พร้อมชุดแหล่งไฟฟ้า ชุดละ
๓๕,๐๐๐ บาท จานวน ๓ เครื่อง) เนื่องจากเดิมกาหนดไว้ เป็นวัสดุ แต่มีราคาต่อหน่วยเกิน
๕,๐๐๐ บาท ทาให้ไม่สามารถจัดซื้อในหมวดงบดาเนินงานได้ จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็น
หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์)
การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ค) เป็นการเปลี่ยนแปลง งบรายจ่าย
ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ า ยของกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณา ตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1)
(ค) และ ข้อ 4 เห็ น ว่าการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่ าว ไม่กระทบต่อแผนปฏิบั ติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน งบประมาณ
๑๐๕,๐๐๐ บาท โอนเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย จากงบดาเนินงาน (ค่าวัสดุการเกษตร:
เครื่องสาวไหมมอเตอร์ไฟฟ้า ๒ หัวสาว พร้อมชุดแหล่งไฟฟ้า ชุดละ ๓๕,๐๐๐ บาท จานวน
๓ เครื่อง) เป็นงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์การเกษตร: เครื่องสาวไหมมอเตอร์ไฟฟ้า ๒ หัวสาว พร้อม
ชุดแหล่งไฟฟ้า ชุดละ ๓๕,๐๐๐ บาท จานวน ๓ เครื่อง)
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกลุ่ม
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กระทบแผน)จานวน ๑ โครงการ ดังนี้

/ตาราง....

๑๗
โครงการเดิม
ที่

๑

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความ
สะดวกเพือ่ การท่องเที่ยว
กิจกรรม บูรณะผิวทาง
แอสฟัสติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In Place
Recycling) ถนนเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว ป่าปรงพันปี
บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1
- บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๓ ตาบล
ท่ามะไฟหวาน อาเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผิว
จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ
๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๒.๔๐๐๐
กิโลเมตร จานวน ๑ สาย
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง)

ความเห็นของ
เลขานุการฯ

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

๔,๓๘๐,๐๐๐ พัฒนาแหล่งน้าและ
บริหารจัดการน้าเพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตด้านการเกษตร
๔,๓๘๐,๐๐๐ กิจกรรม อาคารบังคับ
น้าบึงละหาน หมู่ที่ ๒
ตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตุรัส จังหวัด
ชัยภูมิ จานวน ๒ แห่ง
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

ความสอดคล้อง
กับแนวทาง
ตาม มติ ครม.

๔,๓๘๐,๐๐๐

๔,๓๘๐,๐๐๐ เป็นความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่เพือ่ แก้ไขปัญหาน้าท่วมใน
พื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่ประมาณ
๓๘,๐๐๐ ไร่ ในฤดูน้าหลาก
บริเวณโดยรอบบึงละหาน อาเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ดาเนินการตาม
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ/
นโนบายรัฐบาล
๑๑ ด้าน/
ยุทธศาสตร์
คสช. ๙ ด้าน /
นโยบายความ
มั่นคง /
นโยบายสาคัญ
เร่งด่วนที่จะ
เป็นต้องแก้ไข
๑๑ เรื่อง

การใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นการนาโครงการอื่นที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่
๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ข้ อ 2 การโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ที่นอกเหนือจากข้อ 1 ให้ถือว่าเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อ 5 หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
ต้องน าเสนอเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจาก ก.บ.ก. และข้ อ 6 การใช้ งบประมาณเหลื อจ่ายของ
กลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนิ นงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔
และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้วให้ นาเสนอต่อสานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ.
เพื่อให้สานักงาน ก.พ.ร. จะนาเสนอต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ เพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุม ก.บ.ก.พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องจัดส่งข้อมูลรายละเอียด
การขอโอนเปลี่ยนแปลงหรือการใช้เงินเหลือจ่าย และข้อมูลพื้นฐานโครงการ ซึ่งจะต้องระบุ
ความชัดเจนของเป้าหมาย ความพร้อมของโครงการ วิธีการบริหารจัดการหรือการบารุงรักษา
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
งบประมาณ โครงการดังกล่าวจะต้องสามารถเริ่มดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๘ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
/มติที่ประชุม …

๑๘

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว อาศัยอานาจตามประกาศ ก.น.จ. ข้อ 5 เห็นชอบให้ใช้เงิน
เหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ย ว
กิจกรรม บูรณะผิวทางแอสฟัสติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) ถนน
เข้าแหล่งท่องเที่ยว ป่าปรงพันปี บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1 - บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๓ ตาบล ท่า
มะไฟหวาน อาเภอแก้งคร้อ จั งหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ
๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒.๔๐๐๐ กิโลเมตร จานวน ๑ สาย งบประมาณ 4,830,000 บาท
(งบลงทุ น : สิ่ งก่ อสร้ าง) มาด าเนิ น โครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ าและบริห ารจัดการน้ าเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม อาคารบังคับน้าบึงละหาน หมู่ที่ ๒ ตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จานวน ๒ แห่ง งบประมาณ 4,830,000 บาท (งบลงทุน: สิ่งก่อสร้าง)

นายไชยยศ วิทยา
แทนรองประธาน

จังหวัดสุรินทร์ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไม่กระทบแผน) จานวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

๑

ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่
สากล
กิจกรรม จัดทาแปลงผลิต
เมล็ดพันธุข์ ้าวไว้ใช้เองในชุมชน
งบดาเนินงาน : ค่าวัสดุ
งบลงทุน: ครุภัณฑ์
กิจกรรม ไถกลบต่อซัง
งบดาเนินงาน : ค่าวัสดุ

๒

ส่งเสริมและพัฒนาการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอม
มะลิ
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
งบลงทุน: ครุภัณฑ์
พัฒนาคุณภาพการผลิตและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้
มาตรฐาน
กิจกรรม ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไหม งบดาเนินงาน : ค่าวัสดุ
งบลงทุน: ครุภัณฑ์

๓

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

๕๘,๖๒๖ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครือข่ายด้านการ
ท่องเทีย่ ว
กิจกรรม ส่งเสริม
18,251 ศักยภาพเครือข่ายด้าน
5,950 การท่องเที่ยว
งบดาเนินงาน
34,425
กิจกรรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานการเพิ่ม
๒๙,๙๐๐ ศักยภาพการท่องเที่ยว
จังหวัดชายแดน
งบดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

๘๓๙,๐๐๐ โครงการเดิมดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และมี
เงินเหลือจ่าย จึงนามาดาเนินในโครงการใหม่ซึ่ง
เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ
339,000 ประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวของจังหวัดตามยุทธศาสตร์ด้าน
500,000 การพัฒนาศักยภาพการท่าองเที่ยวอารยธรรม
ขอมของกลุ่มจังหวัดฯและสอดรับกับนโยบาย
เชื่อมโยงกลุ่มเมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอิสานใต้ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

๒๙,๙๐๐
๑๓,๘๐๐

10,000
3,800

/ตาราง...

๑๙
โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

๔

งบประมาณ
(บาท)

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก
และแหล่งท่องเทีย่ วรองตาม
เส้นทางอารยธรรมขอม
กิจกรรม การปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่าง
เก็บน้าห้วยลาพอก บ้านตา
พรม หมู่ที่ ๔ ตาบลยาง อาเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง
5
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเทีย่ ว
กิจกรรม บูรณะผิวทางลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน
หนองแต้ หมู่ที่ 7 ตาบลหนอง
บัว อาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์
งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายบ้านตากลาง
หมู่ที่ 9 ตาบลกระโพ อาเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายบ้านโนนระเวียง
หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งกุลา อาเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ๘๓๙,๓๒๖
บาท แต่ใช้งบประมาณ 839,00 บาท

ความเห็นของ
เลขานุการฯ

โครงการใหม่
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๗๐๗,๐๐๐

230,000

263,000

214,000
839,000

๘๓๙,๐๐๐

การขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็ นชอบโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ ายของกลุ่ ม จังหวัด ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่อ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี ข อง
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔
และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
/มติที่ประชุม...

๒๐

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1
(1) ข้อ 4 และ ข้อ 6 เห็ นว่าการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น ไม่กระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย โครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ด ฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 5
โครงการ งบประมาณรวม 839,000 บาท แบ่ งเป็ น งบด าเนิ นงาน จ านวน 62,676 บาท
งบลงทุ น จ านวน 776,650 บาท (ครุภั ณฑ์ : 39,650 บาท สิ่ งก่อสร้าง : 737,000 บาท)
ไปดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จานวน 2 กิจกรรม
งบประมาณรวม 839,000 บาท (งบดาเนินงาน) ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ

๔.๓ เรื่อง รายงานสถานภาพโครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชยั
เป็นการดาเนินงานตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
แทนเลขานุการฯ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๓/ว ๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๕๘ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ขอให้จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดรายงานและยืนยันข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ โดยกลุ่มจังหวัดฯ ได้ประสานไปยัง
สานักงาน ก.พ.ร. การก่อหนี้ผูกพันต้องกรอกข้อมูลทุกหมวดงบประมาณ ทั้งงบดาเนินงาน
รายจ่ายอื่น และงบลงทุน
ประธาน
ขอให้จังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลมายังกลุ่มจังหวัดฯ และจัดส่งมา
พร้อมหนังสือนาส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ รวบรวมข้อมูลภายในวันที่ 26 มีนาคม 2558
มติที่ประชุม
ทราบและถือปฏิบัติ
๔.๔ เรื่องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ความเห็นของ
ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ฝ่ายเลขานุการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอต่อสานักงาน ก.พ.ร.
สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาค
และกระทรวงมหาดไทย นั้น
เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้งมายังกลุ่มจังหวัดฯ ว่ามีรายการที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
อยู่ ๑ รายการ คือ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซีย น กิจ กรรมพัฒ นาจุด เรียนรู้และปรับ ปรุงสภาพแวดล้ อมหมู่บ้ านท่ องเที่ ยว
วัฒนธรรมไหมบูรณาการแบบครบวงจร รายการ ปรับปรุงอาคาร จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม บ้านโคกเมือง หมู่ที่ ๑๕ ตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอแก้ไขความถูกต้อง จาก รายการปรับปรุงอาคาร
/จัดแสดงผลิตภัณฑ์…

๒๑

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5

จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม บ้านโคกเมือง หมู่ที่ ๑๕ ตาบลจรเข้มาก
อาเภอประโคนชั ย จั งหวัดบุ รีรัมย์ เป็ น รายการ ปรับ ปรุงอาคารจั ด แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ าไหม
หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม บ้านโคกเมือง หมู่ที่ ๙ ตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณคงเดิม
กลุ่มจังหวัดฯ ได้ประสานไปยังสานักงบประมาณ เรื่องการขอแก้ไข
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของชื่อรายการดังกล่าวแล้ว สานักงบประมาณแจ้ง ให้เสนอเรื่อง
เข้าที่ประชุม ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขรายการ
ทราบและเห็นชอบการแก้ไขรายการ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
ไหมนครชั ย บุ ริ น ทร์ ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น กิ จ กรรมพั ฒ นาจุ ด เรี ย นรู้ แ ละปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒ นธรรมไหมบูรณาการแบบครบวงจร รายการ ปรับปรุง
อาคาร จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม บ้านโคกเมือง หมู่ที่ ๑๕ ตาบล
จรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท (งบลงทุน) จึงขอแก้ไข
ความถู ก ต้ อ ง จาก รายการปรั บ ปรุ งอาคาร จั ดแสดงผลิ ตภั ณ ฑ์ ผ้ าไหม หมู่ บ้ านท่ องเที่ ยว
วัฒนธรรมไหม บ้ านโคกเมือง หมู่ที่ ๑๕ ตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
รายการ ปรับปรุงอาคารจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม บ้านโคก
เมือง หมู่ที่ ๙ ตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ250,000
บาท ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ
เรื่องอื่นๆ

นายรัชพล ตระหนักยศ
5.1 เรียนท่านประธาน ผมนายรัชพล ตระหนักยศ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานหอการค้า
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดฯ
แทนคุณสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ที่หมดวาระไป วันนี้มาประชุมครั้งแรก มีความยินดีที่ได้เข้ามา
ประชุม ตลอดจนมีความยินดีที่จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการต่อประชาชนและภาคเอกชน
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
5.2 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้ตรวจติดตามผลการดาเนินงาน
แทนเลขานุการฯ
และผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 จังหวัดได้ขอให้กลุ่มจังหวัดฯ จัดอบรมการใช้โปรแกรม
Padme ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดการฝึกอบรมไปแล้วระหว่างวันที่
17 – 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ผลการฝึกอบรมปรากฏว่า ส่วนราชการของจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูง สามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบได้ครบถ้วน 100 %
ประธาน

5.3 หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้ปรารภว่า กลุ่มจังหวัดฯ ยังไม่มีโครงการที่ดาเนินการ
ร่วมกัน จึงมีความเห็นว่า ควรจะจัดทาโครงการที่บูรณาการทั้งสี่จังหวัด โดยอาจเจียดจ่าย
งบประมาณเหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาดาเนินโครงการด้านการตลาด
/การประชาสัมพันธ์...

๒๒

การประชาสัมพันธ์ เนื่องจากได้ทราบข้อมูลจากพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ที่นาสินค้า
OTOP ไปจัดแสดงและจาหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านได้รับความสนใจและจาหน่ายสินค้าได้
จานวนมาก โดยอาจให้จังหวัดบุรีรัมย์ หรือจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพในการดาเนินโครงการ
และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้งสี่จังหวัดเป็นหน่วยดาเนินงาน
นายรัชพล ตระหนักยศ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากเคยได้นาสินค้าไปจัดแสดงและจาหน่าย ณ กรุงพนมเปญ
ประธานหอการค้า
สามารถจาหน่ายสินค้าได้เป็นจานวนมาก
กลุ่มจังหวัดฯ
ประธาน
ขอความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณดังกล่าว และขอให้กลุ่มจังหวัดฯ
ตรวจสอบว่ามีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ที่ไม่ได้รับงบประมาณ โครงการใดที่สามารถดาเนินการได้ ตรวจสอบงบเหลือจ่าย
และระเบียบเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.


(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

