รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ครั้งที่ 3/๒๕๕๘
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายธงชัย ลืออดุลย์
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
นางธัญญชนก เจริญปรุ
นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์
นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
นายวีระชัย ศรีโอษฐ์
นายสาราญ ธรรมมานอก
นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล

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

จังหวัดชัยภูมิ
9. นางนภา ศกุนตนาค
10. นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
11. นายสันติ นิลหมื่นไวย์
12. นายชลชิต ศรีโยธี
13. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
14. นายสมภาร เสี่ยงบุญ

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

จังหวัดบุรีรัมย์
15. นายนพดล ไพฑูรย์
16. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
17. นายอาคม พิญญศักดิ์
18. นายเดโช วันทนาพิทักษ์
19. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน
20. นางนันท์นภัส วชิราภากร
21. นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ
22. นายสมศรี ทองหล่อ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

รองประธาน ก.บ.ก.

/จังหวัดสุรินทร์...
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จังหวัดสุรินทร์
23. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
24. นายไชยยศ วิทยา
25. นายดารงฤทธิ์ หลอดคา
26. นายราชันย์ ช่วงชัย
27. นางชวนพิศ สืบสังข์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

รองประธาน ก.บ.ก.

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายกเทศมนตรีนครราชสีมา
2. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
3. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
7. นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
8. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
10. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
11. นายอุทัย แสนกล้า ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
12. นางลาวัลย์ งามชื่น ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
2.
3.
4.
5.
6.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นางณัฐกฤดา เสยกระโทก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นายเชิดชัยชนะ ยุทธกล้า
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
นายสมพงษ์ จันทรอมรพร
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โครงการชลประทานนครราชสีมา
นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ว่าที่ ร.ต.ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
/7. นายพิเศษ...
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7. นายพิเศษ แสดกระโทก
8. นายสุจิตรา สงวนศิริ
9. นายวิญญู เสมียนรัมย์
10. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
11. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
12. นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์
13. นางอรพิณ มะวิญธร
14. นายสมัชญ์พล เตชะสุภานันท์
15. นายเศกศักดิ์ จันทร์แรม
16. นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
17. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
18. นางสาวโชติรส มีอานาจ
19. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
20. นางสาวทองคา รักวงษ์
21. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์สุรินทร์
นักวิชาการพลังงานชานาญการ
สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
สานักงานสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
นายช่างชลประทาน
โครงการชลประทานสุรินทร์
นายช่างชลประทาน
โครงการชลประทานสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธงชัย ลืออดุลย์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 /ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินตามระเบียบวาระ
ประชุม ดังต่อไปนี้
/ ระเบียบวาระที่ 1…
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ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
โครงการสร้างศูนย์โลหิต สภากาชาด ภาค 5 ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างระดุมทุนก่อสร้าง จึงขอประชาสัมพันธ์
ไปยังจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เพื่อร่วมกันบริจาคสมทบทุน
รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/๒๕๕๘ วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๕๘)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕๘ วันที่
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ 25 มี น าคม ๒๕๕๘ รวม 22 หน้ า และได้ จั ด ส่ ง ให้ จั ง หวั ด ในกลุ่ ม เพื่ อ ทราบและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว หากมีคา
หรื อ ข้ อ ความใดที่ เห็ น ว่ าคลาดเคลื่ อ นไม่ ต รงกั บ ข้ อ เท็ จ จริง และประสงค์ จ ะแก้ ไขหรื อ
ปรับปรุง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ขอแก้ไข หน้าที่ 17 ในตารางช่องโครงการเดิม เปลี่ยนจาก
บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 3 เป็น บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1
หน้าที่ 18 บรรทัดที่ 4 เปลี่ยนจาก บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 3 เป็น
บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ฝ่ายเลขานุการฯ จะดาเนินการแก้ไขตามที่เสนอ
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/255 วันที่ 25 มีนาคม 2558
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ ผลการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชยั
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติ
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ ราชการประจาปี (รวมงบบริหาร หมวดรายจ่ายอื่น จังหวัดละ 50๐,๐๐๐ บาท) ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวม

มติที่ประชุม

จานวน
โครงการ

๖
7
๖
๖
7

งบประมาณ
๗2,121,๓๐๐
๗๕,862,๓๐๐
๗๑,748,๒๐๐
๖๙,695,๘๐๐
3,๐๐๐,๐๐๐
๒๙๒,๔๒๗,๖๐๐

ดาเนินงาน
๒๗,๗๒๑,๓๐๐
๑๕,๖๖๒,๓๐๐
๑๙,๖๙๘,๒๐๐
๒๔,๒๔๗,๘๐๐
๘๗,๓๒๙,๖๐๐

ครุภณ
ั ฑ์
๓,๒๐๐,๐๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐
๓,๒๐๐,๐๐๐
๙๔๘,๐๐๐

สิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

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

50๐,๐๐๐
๑,94๐,๐๐๐
๑,85๐,๐๐๐
50๐,๐๐๐
3,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๕๔๘,๐๐๐ ๑๘๖,๗๖๐,๐๐๐ ๗,๗๙๐,๐๐๐

เหลืออนุมัติจานวน 1 โครงการ (โครงการเงินเหลือจ่าย) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ 2,839,000 บาท
รับทราบ
/๓.๒ ผลการ
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๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ เบิกจ่าย ๒59,128,397.57 บาท (ร้อยละ ๘8.73) เงินกันที่ยังไม่เบิก
39,914,186.74 บาท เงินเหลือจ่ายพับไป 1,915,415.๖๙ บาท
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
จานวน
๗๓,๗๔๘,๐๐๐
85,621,729
๗๓,๐๕๐,๐๐๐ 68,565,1๓๓.๔๐
๗๒,๗๓๒,๐๐๐ ๕๐,355,480.๖๐
๗๒,๖๕๓,๐๐๐ 52,772,583.57
๑,๘๑๗,๐๐๐
๑,๘๑๓,๔๗๑
๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒59,128,397.57

ร้อยละ
100
๙5.87
๖๙.๖8
86.78
๙๙.๘๑
๘8.73

ยังไม่เบิกจ่าย

เหลือจ่าย

0
296,๓๐๐
2,955,6๐๐
๑,605,2๐๐
๒1,916,๐00
๑๐,๓๘๖
8,042,586.74
๐.๖๙
๐
๓,๕๒๙
39,914,186.74 1,915,415.๖๙

โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ มีดังนี้
จังหวัดชัยภูมิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (เงินเหลือจ่าย) กิจกรรม ถนนสายดอกไม้
ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (หน่วยดาเนินงาน :
ที่ทาการปกครองอาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ) มีแผนงานจะแล้วเสร็จ
เดือนมิถุนายน 2558 งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 2,955,600 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก
และแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรม ปรับปรุงศาลากลางจังหวัด
หลังเดิม เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์อารยธรรมขอม (หน่วยดาเนินงาน : สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์)
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 21,916,600 บาท
จังหวัดสุรินทร์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล กิจกรรม
บริหารจัดการน้า จานวน 1 รายการ คือ ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้า
บ้านหนองน้าใส ตาบลดอนแรด อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณยังไม่เบิกจ่าย
8,042,586.74 บาท ปัจจุบันดาเนินงานแล้ว ประมาณร้อยละ 90 (หน่วยดาเนินงาน :
โครงการชลประทานสุรินทร์)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๒,310,๖๐๐ บาท
เบิกจ่าย 158,485,083.๒1 บาท (ร้อยละ 54.22)

/จังหวัด...
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จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง
จานวน
๗2,082,๓๐๐
33,682,504
๗3,823,๓๐๐
1๔,983,911
๗๑,709,๒๐๐ 63,376,438.22
71,695,๘๐๐ 44,672,388.50
3,๐๐๐,๐๐๐
๑,769,841.49
๒๙๒,310,๖๐๐ 158,485,083.21

ยังไม่เบิกจ่าย
เหลือจ่าย
ร้อยละ
46.73
36,531,๒96
1,868,5๐๐
20.30
57,925,882
913,507
88.38
7,538,995.49 793,766.29
62.31 27,๐23,085.50
326,๐๐๐
58.99
1,230,158.51
54.22 130,249,417.50 3,576,099.29

โดยมีผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบตามเป้าหมายที่กาหนด ดังนี้
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (แบบสะสม)
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
ภาพรวม

เป้าหมาย(%)
76
74
76
76

ผล(%)
74.88
45.58
30.89
54.22

ประธาน
ขอให้จังหวัดชัยภูมิชี้แจงสาเหตุที่ทาให้ผลการเบิกจ่ายยังอยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
เรียนท่านประธาน ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดชัยภูมิไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หน.สนจ.ชัยภูมิ
เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหลายรายการ จึงทาให้เกิดความล่าช้า
อย่างเช่นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
ส าปะหลั ง ซึ่ ง ล่ า ช้ า เนื่ อ งจากต้ อ งเปลี่ ย นแปลงรายการ และท าความตกลงกั บ ส านั ก
งบประมาณ รวมทั้ งเปลี่ ยนหน่ ว ยดาเนิน งาน ขณะนี้ ทุก จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสี มา
ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ยังอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ประธาน
การเปลี่ยนหน่วยดาเนินงานจากสานักงานเกษตรจังหวัดเป็นสถานีพัฒนาที่ดิน
ประจ าจั งหวัด พบว่าสถานี พัฒ นาที่ ดินไม่มีงบประมาณในการบ ารุงดูแลรักษาครุภั ณ ฑ์
จึ งขอให้ ฝ่ ายเลขานุ ก าร สอบถามไปยั งส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หากกลุ่ ม จั งหวั ด ฯ
จะด าเนิ น การโอนทรัพ ย์สิ น ให้ ส านั ก งานเกษตรจังหวัด เป็ น ผู้ ดู แ ลบ ารุงรัก ษาได้ ห รือ ไม่
ซึ่งกรมส่ งเสริมการเกษตรที่กากับดูแลการปฏิบัติราชการของส านักงานเกษตรจังหวัดมี
งบประมาณที่จะบารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 76 ขอ
ความร่วมมือส่ วนราชการจากจังหวัดในกลุ่ มจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 ผลการพิจารณาการดาเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (หนังสือก.น.จ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว 10 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558)
/นางพรทิพย์ …
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.น.จ. ได้แจ้งผลการพิจารณาการดาเนินการ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพิ่มเติม ในคราวประชุมของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 สรุปผลการพิจารณา ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินโครงการต่อไปและให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558
ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีดังนี้
1.1 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ม
จั งหวัด ฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และยั งคงมี ค วามจาเป็ น ต้อ งด าเนิ น ตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่ม
ดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่
สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 รวม 3 โครงการ งบประมาณ
72,932,000 บาท
1.2 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลง กรณีไม่กระทบแผน
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. แต่ไม่สามารถเริ่มดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/
รายการได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30
กันยายน 2558 รวม 6 โครงการ งบประมาณ 57,799,150 บาท
1.3 โครงการที่ เป็น โครงการอื่นที่ อยู่ในแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของกลุ่ ม
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่
สามารถเริ่มดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม
2558 แต่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 จานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 2,839,000 บาท
2. เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ กรณีที่มี
ผลกระทบต่อ แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ในฐานะผู้ให้ความเห็ นชอบตามประกาศ ก.น.จ. เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และ
ในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,380,000 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.4 การเตรียมการ...
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3.4 การเตรี ย มการชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
ขั้นกรรมาธิการ (หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/ว 71 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2558)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงบประมาณ ได้แจ้งให้ส่วนราชการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดเตรียมความพร้อม
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ และการนาเสนอเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ต่อคณะกรรมาธิการวิส ามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี ร่ างก าหนดการประชุ มของคณะอนุ กรรมาธิการวิสามั ญฯ
ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2558 และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม
2558 โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรตามกรอบ
วงเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายการบริห ารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จานวน 14 โครงการและงบบริหาร รวม
งบประมาณ 405,260,400 บาท จากที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.น.จ. และ
คณะรัฐมนตรี จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 968,205,370 บาท ดังนี้
โครงการ
งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก
1) โครงการผลิตข้าวหอมคุณภาพดีสู่สากล
36,078,200
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
18,147,000
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ
7,246,300
4) โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์
11,600,000
5) โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
83,485,500
6) โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ
5,000,000
ยุทธศาสตร์ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้า
ชายแดน
7) โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่ม
21,450,000
นครชัยบุรินทร์
8) โครงการพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัยเพิ่มความ
28,926,000
เชื่ อ มั่ น แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียน
9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
9,577,400
10) โครงการเพิ่ มศั กยภาพด้านการตลาดผลิ ตภั ณ ฑ์ ไหมนครชั ย
9,390,000
บุรินทร์ในกลุ่มอาเซียน
11) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
3,000,000
สู่ภูมิภาคและอาเซียน
12) โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
6,950,000
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมภิ าคและอาเซียน
13) โครงการพั ฒ นาโครงข่ า ยทางเพื่ อ เชื่ อ มโยงการขนส่ งและ
41,500,000
กระจายสินค้า
14) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
117,900,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
5,000,000

/จาแนกตามหมวด...
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จาแนกตามหมวดงบประมาณ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
81,993,900
313,566,500
9,700,000
405,260,400

นางธัญญชนก เจริญปรุ
เรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบ การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แทน ผู้ช่วยเลขาฯ
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จะมีรอบของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 22-23
กรกฎาคม 2558 ก่อนการประชุมชี้แจงงบประมาณฯ ของคณะกรรมาธิการฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับแจ้งจากสานักงาน ก.พ.ร. เรื่องผลการประเมินการปฏิบัติ
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 โดยกลุ่มจังหวัดฯ มีค่าคะแนนจาก 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสาคัญ (มันสาปะหลัง อ้อย)
= 2.3703
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว = 3.3195
รวมค่าคะแนนเฉลี่ย = 2.8133
ค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เรียงจากมากไปน้อย เป็นดังนี้
1) จังหวัดสุรินทร์
= 4.3470
2) จังหวัดชัยภูมิ
= 4.3337
3) จังหวัดนครราชสีมา = 4.3103
4) จังหวัดบุรีรัมย์
= 4.3072
ประธาน
ค่าคะแนนของตัวชี้วัด 1.1.1 ที่ค่าคะแนนตกเป็นเพราะสาเหตุใด
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีค่าคะแนนน้อย จึงทาให้ผลคะแนนเฉลี่ยทั้งสี่จังหวัด
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ค่าคะแนนน้อยไปด้วย
นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
เรียนท่านประธาน เมื่อคราวที่สานักงาน ก.พ.ร. มา site visit ได้แจ้งว่าพื้นที่
หน.สนจ.ชัยภูมิ
เพาะปลูกมันสาปะหลังของจังหวัดชัยภูมิมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะพื้นที่ดังกล่าว
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะวัดผลจากพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ผลผลิตต่อไร่ ต่อพื้นที่การเกษตร
จึงลดน้อยลงไปด้วย เป็นผลให้คะแนนในตัวชี้วัดนี้ไม่ผ่านเกณฑ์
ประธาน
ให้ร่วมกันหาสาเหตุของค่าคะแนนที่ตกไปและหาวิธีการแก้ไข จะทาอย่างไรให้
พื้นที่เพาะปลูกน้อยแต่สามารถทาผลผลิตได้ในปริมาณมาก
/นายนพดล ไพฑูรย์…
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นายนพดล ไพฑูรย์
แทน รองประธาน
ก.บ.ก. จังหวัดบุรีรัมย์

รายได้จากการท่องเที่ยวที่นามาใช้วัดผลของสานักงาน ก.พ.ร. นามาจาก
การจัดเก็บข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว แต่มีค่าข้อมูลที่ต่างจากจังหวัดเก็บมาก
จังหวัดบุรีรัมย์เก็บข้อมูลรายได้มีค่าสูงกว่ากรมการท่องเที่ยว

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เนื่องจากค่ารายได้จากการท่องเที่ยวต้องเริ่มเก็บนับหนึ่งใหม่ทุกปี ฉะนั้น
แทน ฝ่ายเลขานุการ
รายได้จากการท่องเที่ยวในปีนี้ จะเป็นฐานข้อมูลให้กับปีหน้า
นายนพดล ไพฑูรย์
แทน รองประธาน
ก.บ.ก. จังหวัดบุรีรัมย์

มติที่ประชุม

จุดอ่อนของกลุ่มจังหวัดฯ คือ ไม่สามารถยืดระยะเวลาการพานักของ
นักท่องเที่ยวได้ ขณะนี้กาลังคิดโครงการที่จะมาแก้ไขปัญหาในจุดนี้อยู่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ
มีสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทาโครงการด้าน
การท่องเที่ยว
กรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ได้กาหนดกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ทั้ง 8 กลุ่ม
โดยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ และอุบลราชธานี 5 จังหวัด เป็นกลุม่
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ซึ่งไม่มีจังหวัดชัยภูมิที่เป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดของเรา จึง
ต้องคิดโครงการหรือการดาเนินงานให้การท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้นี้
มีผลกระทบต่อ 15 จังหวัดทางภาคอีสานด้วย
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชยั
จังหวัดนครราชสีมา ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไม่กระทบแผน) จานวน ๑ โครงการ ดังนี้
โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1

โครงการผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีสสู่ ากล
รายการที่ 1 การจัดทา
แปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้
เองในชุมชน
งบดาเนินงาน

2

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

320,000 โครงการพัฒนาแหล่ง 2,782,100
น้าและบริหารจัดการ
น้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตด้านการเกษตร
320,000 รายการ ขุดลอกอ่าง
เก็บน้าฝายกกขาม หมู่
963,500 ที่ 1 ตาบลบัวลาย
อาเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) 2,782,100

โครงการเดิมดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีเงินเหลือ
จ่าย จึงนามาดาเนินใน
โครงการใหม่ทไี่ ด้รับความ
เห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. ด้าน
แผนและงบประมาณแล้ว เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2558
และเป็นความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อเปิดทาง
ระบายน้าในฤดูนาหลากและ
้
เก็บน้าในฤดูแล้ง แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้า

ความสอดคล้อง
กับแนวทางตาม
มติ ครม.
- บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน และ
บูรณาการ
แผนงานด้าน
การบริหาร
จัดการน้า

/ โครงการเดิม(ตารางต่อ)...
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โครงการเดิม
ที่

3

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
รายการที่ 1 การปรับปรุง
บารุงดินด้วยปุย๋ อินทรีย์
งบดาเนินงาน
รายการที่ 2 ส่งเสริมการ
ใช้พันธุ์ดีตามศักยภาพ
พื้นที่
งบดาเนินงาน
โครงการ : พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตาม
เส้นทางอารยธรรมขอม
รายการที่ 1 ก่อสร้าง
อาคารโรงอาหารบริเวณ
มอหินขาว บ้านวังคาแคน
หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 2 ปรับปรุง
ลานเอนกประสงค์ บ้าน
วังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบล
ท่าหินโงม อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 3 ก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์
บริเวณผาหัวนาค บ้าน
วังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบล
ท่าหินโงม อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

ความสอดคล้อง
กับแนวทางตาม
มติ ครม.

13,500

950,000
158,030

20,000

21,000

15,000

/ โครงการเดิม(ตารางต่อ)...
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โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
รายการที่ 4 ก่อสร้างลาน
จอดรถ บริเวณผาหัวนาค
บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9
ตาบลท่าหินโงม อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 5 ก่อสร้าง
ห้องน้าและห้องอาบน้า
พร้อมระบบสูบน้า บ้าน
วังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบล
ท่าหินโงม อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 6 ปรับปรุงอ่าง
เก็บน้าเพื่อรองรับการทา
ประปาในแหล่งท่องเที่ยว
มอหินขาว หมู่ที่ 9 ตาบล
ท่าหินโงม อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว
รายการที่ 1 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีตสายบ้านเพิก หมู่
12 ต.หลุมข้าว เชื่อม
แหล่งท่องเที่ยวบ้านธาร
ปราสาท อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
ลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

ความสอดคล้อง
กับแนวทางตาม
มติ ครม.

24,000

13,000

65,030
1,345,000

250,000

/ โครงการเดิม(ตารางต่อ)...
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โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
รายการที่ 2 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายมทสหนองปลิง หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองปลิง เชื่อมหมู่ที่ 4
(ตอน2)บ้านถนนหัก
ต.หนองจะบก อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
ลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 3 ซ่อมแซม
ถนนลาดยางแบบแอสฟัล
ติกคอนกรีตสาย วัดบ้านไร่
หมู่ที่ 6 ตาบลกุดพิมาย
อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 4 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีตเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวกังหันลม บ้าน
วะตะแบก หมู่ที่ 1 ตาบล
วะตะแบก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 5 บูรณะผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement lnplace Recycling) ถนน
เข้าแหล่งท่องเทีย่ วทุ่งกะมัง
(ถนนสายปางม่วง-ทุ่งกะมัง)
บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6
ตาบล ทุ่งลุยลาย อาเภอ
คอนสาร จ.ชัยภูมิ
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รวม 4 โครงการ

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

ความสอดคล้อง
กับแนวทางตาม
มติ ครม.

320,000

15,000

530,000

230,000
2,786,530 รวม 1 โครงการ

2,782,100

/นางพรทิพย์...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
แทน ฝ่ายเลขานุการ
กลุ่มจังหวัด ฯ ที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ดังนี้
๑) ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่ อแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของ
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยน าโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการแทนโครงการเดิม
ข้อ ๒ การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ ายของจั งหวั ดและของกลุ่ มจังหวั ด
นอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ถือว่า เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ข องจั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ ม จั งหวั ด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ฯลฯ
ข้อ ๔ ให้ ก.บ.ก. มีอานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่ม
จังหวัดแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้ ก.น.จ.ทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
๒) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ ๒๔ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ หรื อ หั ว หน้ ารั ฐ วิ ส าหกิ จ มี อ านาจโอนและหรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้
แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน
/เอกสารประกอบ…
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ความเห็นของ
เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมาย
การให้ บริ การกระทรวง หรือเป้ าหมายตามแผนงานในเชิงบู รณาการ แต่ต้ อง ไม่ก่ อให้ เกิ ด
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการ
กาหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็น
ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศที่ ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิ บัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง
และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมี
วงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาทตามลาดับ
ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสากิจมีอานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใดๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้แผนงานเดียวกัน ที่
เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มิให้
นาไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปี งบประมาณ และมิ ให้ น าไปใช้ จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่
ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว ในกรณี ที่มีหนี้ สาธารณู ปโภคค้างช าระ หรือ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นตามข้อผูกพันสัญญาค้างชาระ ให้โอนไปชาระเป็นลาดับแรกก่อนตามลาดับ
การโอนหรื อเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ ายตามวรรคหนึ่ ง เพื่ อจั ดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาท
ตามล าดั บ และการโอนหรือเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ ายเพื่ อจั ดหาครุ ภั ณ ฑ์
ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เนื่องจากโครงการ
ดั ง กล่ า วนี้ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบในที่ ป ระชุ ม อ.ก.น.จ. ด้ า นแผนและงบประมาณ
ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
ข้อ ๔ อยู่ ในอานาจของ ก.บ.ก. พิ จารณากลั่ น กรอง และให้ ความเห็ น ชอบโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย กรณีใช้เงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และข้อ ๖ การใช้
งบประมาณเหลื อจ่ ายของจั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ดที่ ได้ ด าเนิ นงานบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ และ
เป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
/ข้อ 1 (1)…
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ข้อ 1 (1) ข้อ 4 และ ข้อ 6 เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น ไม่
กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 4 โครงการ
งบประมาณรวม 2,786,530 บาท แบ่งเป็น งบดาเนินงาน จานวน 1,283,500 บาท
งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง จานวน 1,503,030 บาท ไปดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้าและ
บริหารจัดการน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บน้า
ฝายกกขาม หมู่ที่ 1 ตาบลบัวลาย อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณรวม
2,782,100บาท (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชยั
จังหวัดบุรีรัมย์ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
แทน ฝ่ายเลขานุการ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไม่กระทบแผน) จานวน ๑ โครงการ ดังนี้
โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1

โครงการผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีสสู ากล
รายการที่ 1 ส่งเสริมการ
ปรับปรุงบารุงดินด้วย
จุลินทรีย์
งบดาเนินงาน
รายการที่ 2 ฝึกอบรม
เกษตรกรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน GAP
งบดาเนินงาน

2

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอม
มะลิ
รายการที่ 1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
งบดาเนินงาน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง

3

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

143,940 โครงการเพิ่ม
ศักยภาพด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์
รายการที่ 1 การเพิ่ม
1,840 ศักยภาพหมู่บ้าน
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ไหม
รายการที่ 2 การจัด
แสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหม และ
142,000 OTOP
งบดาเนินงาน
23,127

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

ความสอดคล้อง
กับแนวทางตาม
มติ ครม.

800,000 โครงการเดิมดาเนินการบรรลุ กระตุ้น
วัตถุประสงค์และมีเงินเหลือ เศรษฐกิจอย่าง
จ่าย จึงนามาดาเนินโครงการ เป็นรูปธรรม
ใหม่ที่บรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
200,000 ขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์ไหมและการค้า
รวมทั้งสนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไหม
600,000 ของกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ ส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น/ชุมชน พร้อมรองรับ
การเป็นหมู่บา้ นท่องเที่ยว
วัฒนธรรมไหมให้บริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน

23,127
10,980

/ โครงการเดิม (ตารางต่อ)...
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โครงการเดิม
ที่

4

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
รายการที่ 1 การ
ปรับปรุงบารุงดินด้วยปุ๋ย
อินทรีย์
งบดาเนินงาน
รายการที่ 2 จัดทาแปลง
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีการผลิต
มันสาปะหลังตาม
ศักยภาพพื้นที่
งบดาเนินงาน
โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว
รายการที่ 1 บูรณะผิว
ทางลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีตสายแยก ทล. 24
- เขาอังคาร ตาบลเจริญ
สุข อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ ระยะทาง 2.300
กิโลเมตร
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 2 บูรณะผิว
ทางลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีตถนนสายบ้านสาย
โท 6 ใต้ ตาบลจันทบ
เพชร - บ้านสายโท 12
ใต้ ตาบลสายตะกู อาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ระยะทาง 2.300
กิโลเมตร
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

ความสอดคล้อง
กับแนวทางตาม
มติ ครม.

10,500

480
621,953

143,000

107,000

/ โครงการเดิม (ตารางต่อ)...
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โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
รายการที่ 3 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีตสาย บร.2044
แยกทางหลวงหมายเลข
24 - อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บ้านหินกอง หมู่ที่ 8
ตาบลประทัดบุ - บ้าน
หนองบัวราย หมู่ที่ 7
ตาบลจระเข้มาก อาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย์
ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร ระยะทาง
2.300 กิโลเมตร
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 4 งานขยาย
ผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีตเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว หมายเลข 348
ตอนช่องตะโก - โนนดิน
แดง กม.80 + 300 81 + 000 บ้านหนอง
เสม็ด หมู่ที่ 3 ตาบลลา
นางรอง อาเภอโนนดิน
แดง จังหวัดบุรีรมั ย์ ผิว
จราจรกว้าง 21.75 เมตร
ระยะทาง 0.700
กิโลเมตรงบลงทุน
(สิ่งก่อสร้าง)
รวม 4 โครงการ

ความเห็นของ
เลขานุการฯ

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

ความสอดคล้อง
กับแนวทางตาม
มติ ครม.

274,827

97,126
800,000 รวม 1 โครงการ

800,000

การขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด ข้อ ๔ อยู่ใน
อานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จังหวัด และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลื อจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่ ม
จังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔
และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

นางพรทิพย์ ยุธวารีชัย
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ 1 (1) ข้อ 4 และ ข้อ 6 เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น ไม่
กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จานวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 800,000 บาท แบ่งเป็น งบดาเนินงาน จานวน
178,047 บาท งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง จานวน 621,953 บาท ไปดาเนินโครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ จานวน 2 กิจกรรม
งบประมาณรวม 800,000บาท (งบดาเนินงาน) ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ
๔.2 รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด
ที่ นร. 1203.2/ว 12 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558)
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เห็นชอบตามกระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) และสานักงบประมาณเสนอ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
และผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมโครงการ/รายการที่ไม่สามารถเริ่มดาเนินการหรือก่อหนี้
ได้ทันภายในวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2558 และภายในเดือนพฤษภาคม 2558 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามลาดับ
โดยให้นาเสนอรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาเหตุผลและ
ความจ าเป็ น ในการด าเนิ น การต่ อ หรื อ ปรั บ แผนการป ฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณไปดาเนินโครงการ/รายการอื่นที่มีความพร้อมภายในเดือนมิถุนายน 2558
และเสนอต่ อ คณะกรรมการติ ด ตามและตรวจสอบการใช้ ง บประมาณภาครั ฐ (คตร.)
เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในการดาเนินการจะต้องมีความพร้อม
ที่จะดาเนินและสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทันจะไม่ได้รับการอนุมัติการขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันต่อไปอีก
สานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งแนวทางให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1. รายงานตามแบบฟอร์มเพื่อเสนอต่อ คตร. แล้วแต่กรณี ดังนี้
- กรณี ที่ 1 ยื น ยั น ด าเนิ น การต่ อ รายจ่ า ยลงทุ น งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- กรณี ที่ 2 ขอปรั บ แผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ รายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- กรณีที่ 3 ดาเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณ
เหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
/2. รายงาน…
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2. รายงานตามแบบฟอร์มเพื่อใช้สาหรับเสนอต่อ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
งบประมาณ ทั้งกรณีที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหรือการใช้เงินเหลือจ่ายที่ไม่
กระทบแผน และกรณีที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหรือการใช้เงินเหลือจ่ายที่
กระทบแผน
3. กรณีที่ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไป
ดาเนินโครงการ/รายการอื่น หรือกรณีที่ใช้เงินเหลือจ่าย จะต้องดาเนินการตามหลักการของ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และหยักเกณฑ์ของ ก.น.จ. ดังนี้
- ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ /
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน/ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 9 ด้าน /นโยบายความ
มั่นคง รวมถึงนโยบายสาคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข 11 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาค้ามนุษย์ ยาเสพติด
การจั ด ระเบี ย บพื้ น ที่ ส าธารณะ การแก้ ปัญ หาบุ กรุก การปรับ ปรุงกฎหมาย การปฏิ รูป
สาธารณูปโภคพื้นฐาน การท่องเที่ยว การศึกษา การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีเร่งด่วน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ชัดเจน เช่น ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์
- เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่ง
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน
- เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
- ชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า
k) หรือดาเนินโครงการ/รายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย
- เป็นรายการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหากไม่ดาเนินการจะเกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ
4. รายงานตามแบบฟอร์มแล้วส่งข้อมูลไปยังสานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน
คณ ะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งบประมาณ และ
กระทรวงมหาดไทย ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558
หากรายงานเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายหรือการใช้เงิน
เหลือจ่าย พ้นกาหนดวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 จะถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่มี
ความประสงค์ จ ะขอโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่ ม จังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ได้ ข้ อ มู ล จั ง หวั ด ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ตามแบบฟอร์ ม ของ
สานักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้
- กรณี ที่ 1 ยื น ยั น ด าเนิ น การต่ อ รายจ่ า ยลงทุ น งบประมาณ
รายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 1 โครงการ 5 กิ จกรรม งบประมาณ
25,000,000 บาท
/โครงการ…

21

โครงการ / รายการ
งบประมาณ (บาท)
สถานภาพ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
25,000,000
แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารธรรม
ขอม
กิ จกรรม ปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ ปราสาทหิ น
10,000,000 อยู่ ร ะหว่ า งการขออนุ ญ าต
พนมวัน บ้านมะค่า ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอ
รูปแบบรายการและอนุญาตให้
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ใช้ พ้ื นที่ จากกรมศิ ลปากร และ
อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กิ จกรรม การปรั บปรุ งศู นย์ การเรี ยนรู้
8,000,000 ก่อหนี้ผูกพันไปแล้วเมื่อวันที่ 8
สาหรับบริการและให้บริการนักท่องเที่ยว
มิ ถุ นายน 2 5 58 จ านวน
OTOP และห มู่ บ้ าน OTOP ต้ นแบ บ
7.9800 ล้านบาท
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อาเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
กิ จกรรม ก่ อสร้ างอาคารเอนกประสงค์
1,500,000 อยู่ ระห ว่ างจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
พร้ อ มห้ อ งน้ าชาย/หญิ ง หลั งบริ เวณ
(ขั้นประกาศเชิญชวน)
อนุ สาวรี ย์ พระยาสุ ริ นทร์ ภั กดี ศรี ณรงค์
จางวาง ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
กิ จกรรม ก่ อสร้ างอาคารเอนกประสงค์
1,500,000 อยู่ ระห ว่ างจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
พร้อมห้องน้าชาย/หญิง ณ วนอุทยานพนม
(ขั้นประกาศเชิญชวน)
สวาย บ้ านละหุ่ ง หมู่ ที่ 4 ต าบลนาบั ว
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กิ จกรรม ก่ อสร้ างอาคารเอนกประสงค์
4,000,000 อยู่ ระห ว่ างจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
พร้อมห้องน้าชาย/หญิง พร้อมแนวกั้นช้าง
(ขั้นประกาศเชิญชวน)
ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ หมู่ที่ 7
บ้านศรีณรงค์ ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

- กรณี ที่ 2 ขอปรั บ แผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ รายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 2
โครงการ 2 กิจกรรม งบประมาณ 12,600,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง
รายการ รถแทรกเตอร์ พร้ อมอุ ปกรณ์ ไถ
ระเบิ ด ดิ น ดาน จ.นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ
บุรีรัมย์
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
กิ จกรรม ก่ อสร้ างอาคารเอนกประสงค์
พร้อมห้องน้าชาย/หญิง จานวน 2 หลัง ณ
สนามศรี ณ รงค์ หมู่ ที่ 7 บ้ านศรี ณ รงค์
ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์

งบประมาณ (บาท)
สถานภาพ
9,600,000
9,600,000 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
(ส านั กงานประมาณจั ดสรรให้
9.483 ล้านบาท)
3,000,000
3,000,000 อยู่ ระห ว่ างจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
(ขั้นประกาศเชิญชวน)

/- กรณีที่ 3…
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- กรณีที่ 3 ดาเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณ
เหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 3 โครงการ 10 กิจกรรม งบประมาณ
10,801,100 บาท
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรและ
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว (อาสาสมัครตารวจ
ท่องเที่ยว (อปพร.) อาสามัคคุเทศก์ และ
ยุวมัคคุเทศก์)
กิจกรรมสารวจเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน
จังหวัดสุรินทร์
กิ จ กรรมติ ด ตั้ งป้ ายบอกทางเข้ าแหล่ ง
ท่องเที่ยวหลักในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ป้าย
แสดงสถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยว
กิจกรรม สัมมนาและศึกษาดูงานการ
เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัด
ชายแดน
โครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ าและบริ ห าร
จัดการน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้านการเกษตร
กิจกรรม อาคารบังคับน้าบึงละหาน หมู่ที่ 2
ต าบลหนองบั วบาน อ าเภอจั ตุ รั ส จั งหวั ด
ชัยภูมิ จานวน 2 แห่ง
กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บน้าฝายกกขาม หมู่
ที่ 1 ต าบลบั วลาย อ าเภอบั วลาย จั งหวั ด
นครราชสีมา
โครงการเพิ่ ม ศั กยภาพด้ านการตลาด
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยว
วัฒนธรรมไหม
กิ จกรรม การจั ดแสดงและจ าหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP

งบประมาณ (บาท)
สถานภาพ
2,839,000 อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ
950,000
760,000

200,000
90,000
339,000
500,000
7,162,100
4,380,000 อยู่ ร ะหว่ า งตกลงกั บ ส านั ก
งบประมาณ สามารถก่ อหนี้
ผู ก พั นได้ ทั น ที ที่ ได้ รั บ การ
อนุมัติจากสานักงบประมาณ
2,782,100 จะพิจารณาในที่ประชุม ก.บ.ก.
ครั้งนี้ ในวาระเพื่อพิจารณา
800,000 จะพิจารณาในที่ประชุม ก.บ.ก.
ครั้งนี้ ในวาระเพื่อพิจารณา
200,000
600,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ หากยังขาดรายการใด ให้แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการ
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อเพิ่มเติมให้ครบถ้วนเรียบร้อยต่อไป
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

เห็นชอบให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 การรายงาน
สถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
ก.บ.ก. เสนอ ดังนี้
- กรณีที่ 1 ยืนยันดาเนินการต่อ รายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณ 25,000,000 บาท
- กรณีที่ 2 ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย
ลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 2 โครงการ 2
กิจกรรม งบประมาณ 12,600,000 บาท
- กรณีที่ 3 ดาเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 3 โครงการ 10 กิจกรรม งบประมาณ
10,801,100 บาท

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 ผลการอนุมัติโครงการของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
แทน ฝ่ายเลขานุการ
ความร่วมมือร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการ “สนับสนุนเครือข่าย
SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด” และได้อนุมัติกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ให้กับกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 “นครชัยบุรินทร์” งบประมาณ 6,000,000 บาท โดยมี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นผู้ประสานงานหลัก
นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
รายละเอียดของกิจกรรมที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ดังนี้
ผู้แทน OSM
1) จัดกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
1.1) จัดทาแผนพัฒนาเครือข่าย (Cluster Roadmap) โดยการประชุมทบทวน
การดาเนินงานคลัสเตอร์ท่องเที่ยวระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย
2.1) กิจกรรมการสร้ างและพัฒ นาศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยการจัด
อบรมสัมมนาเพื่อยกระดับความร่วมมือของเครือข่ายท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด การจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการตลาดการท่องเที่ยวสาหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
2.2) กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการจัดอบรม
ผู้ประกอบการเรื่องการส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเจาะกลุ่มตลาดคุณภาพ
2.3) กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การตลาดเชิ ง รุ ก หรื อ การสร้ า งนวั ต กรรมทาง
การตลาด โดยการจัดอบรีมส่งเสริมผู้ประกอบการ การหาคู่ค้าทางธุรกิจ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
3) กากับ และติดตามการพัฒนาเครือข่าย
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 ผลการอนุมัติโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation
Center: ROC)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการประชุมคณะทางานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แทน ฝ่ายเลขานุการ
โครงการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น เสนอโครงการ การพั ฒ นาขีดความสามารถการค้าชายแดน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์) งบประมาณ
1,500,000 บาท และที่ประชุมฯ ได้ลงมติ กาหนดระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแต่เดือน
มี น าคม – กั น ยายน 2558 ซึ่ งส านั ก ปลั ด กระทรวงมหาดไทยเป็ น คู่ สั ญ ญากั บ ROC
และมอบอานาจการเบิ ก จ่ายงบประมาณแทนกั น ให้ ม หาวิท ยาลั ย ที่ เป็ น ที่ ตั้ งศู น ย์ ROC
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยตรง
นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
โดยรายละเอียดของการดาเนินการ มีดังนี้
ผู้แทน OSM
1) เพื่อจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2) เพื่อนาผลของการสัมมนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
มติที่ประชุม
รับทราบ
นายสมภาร เสี่ยงบุญ
เสนอความเห็นเรื่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ควรดาเนินการ
ผู้แทนภาคประชาสังคม เกี่ยวกับโครงการเกษตรสีเขียว เนื่องจากพื้นที่ถูกนาไปใช้ทางอุตสาหกรรม ทาให้
จานวนพื้นที่สีเขียว ป่าไม้ลดลง เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ จึงขอเสนอโครงการ
เกษตรสีเขียวเพื่อพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติราชการด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
เรียนในที่ประชุมทราบว่า มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมประจาปี
พัฒนาการจังหวัด
พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 4,373 ล้านบาท และประจาปี พ.ศ. 2558 ข้อมูล 6 เดือนแรก
นครราชสีมา
มีมูลค่า 2,776 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการจาหน่ายส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครราชสีมาถึง
สามพันกว่าล้านบาท แต่เนื่องจากงบประมาณจะได้รับการจัดสรรทั้งสี่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
เท่าๆ กัน สานักงานพัฒนาชุมชนทั้งสี่จังหวัดควรหารือแนวทางดาเนินการร่วมกันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการจัดทาโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ จึงเสนอว่าจังหวัดใดที่รับจัดสรร
งบประมาณควรจะดาเนินการโดยให้สามจังหวัดที่เหลือได้เข้าร่วมดาเนินการด้วย
ประธาน
มอบให้สานักงานพัฒนาชุมชนทั้งสี่จังหวัดได้ร่วมหารือแนวทางการดาเนินงานของ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ประธาน…
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ประธาน
เลิกประชุมเวลา

ปิดการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558
12.30 น.


(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

