รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ครั้งที่ 4 / 2558
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายบุญยืน คาหงษ์
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
4. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์
5. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
6. นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย
7. นางวาสนา สนิทโกศัย
8. นายจาเริญ เปล้ากระโทก
9. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด
10. นายสาราญ ธรรมมานอก

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
ประธาน ก.บ.ก.
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและเลขาฯ ก.บ.ก.
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคร นครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ
11. นางนภา ศกุนตนาค
12. นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
13. นายวรวุฒิ เอี่ยมกาแพง
14. นายสันติ นิลหมื่นไวย์
15. นายชลชิต ศรีโยธี
16. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา

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

จังหวัดบุรีรัมย์
17. นายวิทยา จันทร์ฉลอง
18. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
19. นายอาคม พิญญศักดิ์
20. นายเดโช วันทนาพิทักษ์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

รองประธาน ก.บ.ก.

/จังหวัดสุรินทร์...
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จังหวัดสุรินทร์
21. นายถาวร กุลโชติ
22. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
23. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
24. นางสาวอรษา โพธิทอง
25. นายเสรี สมเป็น
26. นางชวนพิศ สืบสังข์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

รองประธาน ก.บ.ก.

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
2. นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
4. นายสมภาร เสี่ยงบุญ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
5. นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
7. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
8. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
9. นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
10. นายสมศรี ทองหล่อ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
11. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
12. นายอุทัย แสนกล้า ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
13. นางลาวัลย์ งามชื่น ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางณัฐกฤดา

เสยกระโทก

2. นายธีระ วรพันธ์

3. นางสาวนิศารัตน์ อินตศรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานบริหารงานทั่วไป 3
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
/๔. นายอุทัย...
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4. นายอุทัย ภูริพงศธร
5. นายสมพงษ์ จันทรอมรพร
6. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
7. นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน
8. นายธรรมธรรศ ทองสาโรง
9. นายสมบัติ มีลักษณะสม
10. นายอดิศร แดนแก้วมูล
11. นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงศ์
12. นายศักดิ์ศรี เทศเสนา
13. นางสุจิตรา สงวนศิริ
14. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
15. นางสาวปุณยนุช ลีตี
16. นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
17. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
18. นางสาวโชติรส มีอานาจ
19. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
20. นางสาวทองคา รักวงษ์
21. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
ฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
วิศวกรรมโครงการชลประทานนครราชสีมา
ปลัดอาเภอ รักษาราชการแทน นายอาเภอวังนาเขียว
นายช่างชลประทานอาวุโส
โครงการชลประทานชัยภูมิ
สัตวแพทย์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
สานักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการพลังงานชานาญการ
สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

/เมื่อที่ประชุม...
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เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญยืน คาหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการสาคัญ จึงมอบหมายให้กระผมเป็นประธาน
ในที่ประชุมแทน
รับทราบ
เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว (ครั งที่ 3/2558 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 16
มิถุนายน 2558)

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครังที่ 3/๒๕๕๘ วันอังคารที่ 16
แทน เลขานุการฯ
มิถุนายน 2558 รวม 25 หน้า และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อทราบและดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว รวมทังได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนีด้วยแล้ว หากมีคาหรือข้อความใด
ที่เห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไขหรือปรับปรุง ขอให้แจ้งฝ่าย
เลขานุการเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครังที่ 3/๒๕๕๘ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ วันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๘
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 293,958,๐๐๐ บาท
แทน เลขานุการฯ
งบประมาณที่ไม่จัดสรร 42,000 บาท เบิกจ่าย ๒77,634,983.71 บาท (ร้อยละ 95.07)
เงินกันที่ยังไม่เบิก 14,407,600.60 บาท เงินเหลือจ่ายพับไป 1,915,415.๖๙ บาท
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
งบประมาณที่ไม่จัดสรร

รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง
จานวน
85,876,029.00
85,621,729
73,125,933.40 68,565,133.40
72,281,866.๖๐ 60,819,480.0๐
60,815,171.00 60,815,171.31
๑,๘๑๗,๐๐๐.00
๑,๘๑๓,๔๗๑
42,000
293,958,000.00 277,634,983.71

ร้อยละ
100
95.87
84.15
100
100
95.07

ยังไม่เบิกจ่าย

เหลือจ่าย

0
296,๓๐๐
2,955,6๐๐
๑,605,2๐๐
11,452,๐00.60
๑๐,๓๘๖
0
๐.๖๙
๐
๓,๕๒๙
14,407,600.60 1,915,415.๖๙

/โครงการ...
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โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ มีดังนี
จังหวัดชัยภูมิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว (เงินเหลือจ่าย) กิจกรรม ถนนสายดอกไม้
ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (หน่วยดาเนินงาน :
ที่ทาการปกครองอาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ) มีแผนงานจะแล้วเสร็จ
เดือนมิถุนายน 2558 อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่าย งบประมาณที่ยัง
ไม่เบิกจ่าย จานวน 2,955,600 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก
และแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรม ปรับปรุงศาลากลางจังหวัด
หลังเดิม เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์อารยธรรมขอม (หน่วยดาเนินงาน : สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์)
สัญญาสินสุด วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ดาเนินการแล้ว 79% หน่วยดาเนินการจะ
พิจารณาปรับผู้รับจ้างตามสัญญา งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 11,452,000.60
บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๒,310,๖๐๐ บาท
เบิกจ่าย 213,862,676.11 บาท (ร้อยละ 73.16)
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง
จานวน
๗2,995,9๐๐.00
50,179,716
๗2,918,27๐.00
33,754,411
๗๑,706,429.00
69,404,606.82
71,695,001.00
58,211,336.50
3,๑๑๗,๐๐๐.00
2,312,605.79
๒๙๒,๔๒๗,๖๐๐.00 213,862,0676.11

ร้อยละ
48.74
46.29
97.79
81.20
77.09
73.16

ยังไม่เบิกจ่าย

เหลือจ่าย

21,631,580
1,184,604
38,940,382
304,477
1,945,810.40 356,011.78
11,923,238 1,555,426.50
687,394.21
๑๑๗,๐๐๐*
75,128,404.61 3,๕๑๗,519.28

*หมายเหตุ : งบประมาณเหลือจ่าย จานวน ๑๑๗,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่สานักงบประมาณปรับลดจากการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย รายการ รถแทรกเตอร์ วงเงิน ๙.๖๐๐ ล้านบาท โดยสานักงบประมาณจัดสรรให้ วงเงิน ๙.๔๘๓ ล้านบาท
คงเหลือ ๑๑๗,๐๐๐ บาท

โดยมีผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบตามเป้าหมายที่กาหนด ดังนี
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (แบบสะสม)
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
ภาพรวม

เป้าหมาย(%)
98
87
98
96

ผล(%)
95.31
63.74
54.72
73.16

/มติที่ประชุม...
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ทราบและให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ แจ้งส่วนราชการถือปฏิบัติในการเร่งรัด
ดาเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3.2 แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดภายหลังดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 (หนังสือ กนจ.
ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว 18 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการ
แทน เลขานุการฯ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายหลังดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี
1) กรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่มิใช่การใช้งบประมาณเหลือ
จ่าย ทังในกรณีที่ไม่กระทบแผนและมีผลกระทบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เสนอคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารงาน
จั งหวัดและกลุ่ ม จั งหวัดแบบบู รณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและงบประมาณพิ จารณา
เห็นชอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) รวบรวมและเสนอคณะรัฐมนตรี
2) กรณี ข อโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณที่ เป็ น การใช้ งบประมาณ
เหลือจ่ าย ทังในกรณี ที่ ไม่กระทบแผนและมีผ ลกระทบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จั งหวัด/กลุ่ มจั งหวัด แผนพั ฒ นาจังหวัด /กลุ่ มจังหวัด ให้ เสนอ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
งบประมาณพิจารณาเห็นชอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว ให้ดาเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยวิธีการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและรายงานให้
สานักงบประมาณทราบด้วย
ทังนี จะต้องไม่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนที่ได้โอนงบประมาณ
ตามร่ างพระราชบั ญ ญั ติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และไม่เป็ นรายการที่มีความ
จาเป็ น ต้อ งดาเนิ น การโดยไม่ โอนงบประมาณ ตามนั ยมติ ครม. เมื่ อวัน ที่ 11 สิ งหาคม
2558 และให้จั งหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทารายละเอียดคาขอตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน
ก.พ.ร. กาหนด พร้อมข้อมูลพืนฐานโครงการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ส่งภายในวันที่ 3 กันยายน 2558 หากพ้นกาหนดถือ
ว่าไม่มีความประสงค์จะขอโอนเปลี่ยนแปลง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับแจ้งจากจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่ายจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่ มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ ซึ่ง
จะพิ จ ารณาในวาระที่ 4.1 โดยกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ และได้ ป ระสานขอข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท า
รายละเอียดลงในแบบคาขอโอนเปลี่ยนแปลง ฯ และข้อมูลประกอบส่งให้สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
กระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว
/มติที่ประชุม...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
แทน เลขานุการฯ

ทราบ
3.3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ชีแจง
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่ อ คณะกรรมาธิ ก าร
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
6 สิงหาคม 2558 ณ รัฐสภา และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ปรับลดรายจ่าย
ประจ าปี ฯ ซึ่ งส านั ก งบประมาณได้ ด าเนิ น การปรั บ ลดเรีย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง ได้ รั บ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
งบรายจ่าย - รายการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผลผลิต:การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและกระจายสินค้า
โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์สู่ภูมิภาคและอาเซียน
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือและกระบือคุณภาพ
โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์
โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ในกลุ่มอาเซียน
ผลผลิต:การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตร
ผลผลิต:การรักษาความมั่นคงและความสงบ
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพและการรั ก ษาความปลอดภั ย เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น แก่
นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลผลิต:การบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ประธาน

งบประมาณ
388,534,500
275,118,000
40,089,000
6,835,900
15,724,900
113,891,400
2,850,000
35,361,900
17,938,400
7,210,900
11,578,400
4,975,400
9,409,900
9,251,900
81,529,500
81,529,500
26,887,000
26,887,000
5,000,000
5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้แจ้งส่วนราชการของจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดฯ ทราบปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างไรบ้าง
/นางพรทิพย์...

8

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้แจ้ง
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ แจ้งส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณเสนอขออนุมัติโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างทีส่ ่วนราชการ
กาลังเสนอโครงการต่อจังหวัดเพื่อนาเสนอมายังกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้
กาหนดให้งบลงทุนที่มีวงเงินไม่ถึง ๑ ล้านบาท ให้เร่งรัดดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาสที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๘) และงบดาเนินงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรมและสัมมนา ในไตร
มาสที่ ๑ ให้มีผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ประธาน
ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ได้เร่งรัดส่วนราชการเสนอโครงการมาอนุมัติ เพื่อ
ดาเนินการให้ทันตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
มติที่ประชุม
ทราบ
3.4 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่
กค(กวพ) 0421.3/ว 255 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้ซกั ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แทน ฝ่ายเลขานุการฯ เตรียมจัดหาพัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่ มเติ ม ข้อ 13 วรรคแรก กรณี ทราบยอดเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พรบ.
งบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2559 ดังนี
1. ทราบยอดเงินที่จะนามาใช้ใ นการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรก ให้ถือว่ าทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ 2
2. ให้ส่วนราชการดาเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซือจัดจ้างจนถึงขันตอนได้
ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นขันตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ 3
3. ให้ ส่ ว นราชการที่ จะจัด หาพั ส ดุก าหนดเป็ น เงื่อ นไขในเอกสารประกาศ
จัดซือจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซือจัดจ้างครังนี จะมีการลงนามในสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็น
หนังสือได้ต่อเมื่อ พรบ.งบประมาณฯ ปี พ.ศ. 2559 มีผลบงคับใช้ และได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส านั ก งบประมาณแล้ ว ส าหรับ กรณี ที่ ไม่ ได้ รับ การจั ดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการจัดหาในครังดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
/ในการบันทึก...
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ในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบจั ด ซื อจั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Govemment Procurement : e - GP) ส่ ว นราชการสามารถด าเนิ น การ
บันทึกข้อมูลโครงการจัดซือจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสของ
แหล่งเงิน แต่ทังนี ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้ว
เสร็จ ก่อนการดาเนิ นการลงนามในสัญ ญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสื อ หากมีปัญ หาในการ
ปฏิบัติให้หารือกับ กวพ. เป็นรายกรณี
มติที่ประชุม
ทราบ
3.5 กาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ (หนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซือจัดจ้าง
แทน เลขานุการฯ
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดาเนินการจัดซือจัดจ้างได้รวดเร็ว และคล่องตัว และ
สอดคล้องกับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั น โดยมีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการของส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้รวดเร็วยิ่งขึน ซึ่งจะ
มีผลต่อผู้ประกอบการทุกราย กวพ.จึงอาศัยระเบียบ
ระเบียบฯ 2535 (เดิม)
วิธีตกลงราคา
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
วิธีสอบราคา
วงเงิน เกิ น 100,000 บาท
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
วิธีประกวดราคา
วงเงินเกิน 2,000,000 บาท
การซื้อโดยวิธีพิเศษ วงเงิ น เกิ น 100,000 ให้
กระท าได้ เ ฉพาะกรณี ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 23 กาหนด
การจ้างโดยวิธีพิเศษ วงเงิ น เกิ น 500,000 ให้
กระท าได้ เ ฉพาะกรณี ตาม
ระเบียบฯ ข้อ 24 กาหนด

มาตรการตาม กวพ. ว299
วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
วงเงินเกิน 2,000,000 บาท
วงเงินเกิน 500,000 ให้กระทา
ได้เฉพาะกรณีตามระเบียบฯ ข้อ
23 กาหนด
วงเงินเกิน 500,000 ให้กระทา
ได้เฉพาะกรณีตามระเบียบฯ ข้อ
24 กาหนด
- การจั ด หาพั ส ดุ ที่ มี ร าคาเกิ น
50 0 ,0 0 0 บาท แต่ ไ ม่ เ กิ น
2 ,0 0 0 ,0 0 0 บ า ท ใ ห้
ด าเนิ น การจั ด หาโดยวิ ธี ส อบ
ราคาตามระเบียบฯ 2535
- การจั ด หาพั ส ดุ ที่ มี ร าคาเกิ น
2 ,0 0 0 ,0 0 0 บ า ท ใ ห้
ด าเนิ น การโดยวิ ธี e-market
และวิธี e-bidding
/ทังนี...
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ทังนี แนวทางดังกล่าวให้เริ่มถือปฏิบัติตังแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 – วันที่ 31
มีน าคม 2559 ส าหรับ กระบวนการจัดหาพั สดุที่ได้ดาเนินการก่อนวันที่ 15 กันยายน
2558 และยังไม่แล้วเสร็จให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมต่อไป
มติที่ประชุม
ทราบ
3.6 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงบประมาณได้เสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
แทน เลขานุการฯ
งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
เห็นชอบ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ดังนี
หน่วย : ร้อยละ

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

รวม
96
98
87

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

30
33
19

22
22
21

21
21
21

23
22
26

กาหนดให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทาแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
1) รายจ่ายประจา ในส่วนของการดาเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจ
หน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดาเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตังแต่ไตรมาสที่ 1
สาหรับการฝึกอบรมให้เร่งรัดเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่
ได้รับจัดสรร
2) รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะ ผลการสืบราคา สถานที่/พืนที่
รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดาเนินการตามขันตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สิ่งก่อสร้างให้มีความพร้อมของข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ
ประมาณราคา สถานที่/พืนที่ก่อสร้าง รวมถึงการดาเนินการตามขันตอนของกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) สามารถเริ่มกระบวนการจัดซือจัดจ้างได้ เมื่อคณะกรรมาธิการวิส ามั ญ
พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
พิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนีผูกพันได้ก็ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้และได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากส านั ก งบประมาณแล้ ว ทั งนี รายการ
รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

/ให้ก่อหนีผูกพัน...
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ให้ก่อหนีผูกพันและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 วงเงินเกิน 2 ล้านบาท ขึนไป ให้ก่อหนี
ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนีผูกพัน
อย่ า งช้ า ภายในไตรมาสที่ 2 และรายการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ว งเงิ น สู ง รวมถึ ง ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ จะต้องเร่งรัดก่อหนีโดยเร็ว
มติที่ประชุม
ทราบและให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ แจ้งส่วนราชการถือปฏิบัติในการเร่งรัด
ดาเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
3.7 การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
แทน เลขานุการฯ
(ก.น.จ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ได้มี มติเห็ นชอบนโยบายหลั กเกณฑ์ และวิธีการจั ดท าแผนปฏิ บั ติราชการประจาปี ของกลุ่ ม
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์และแนวทางการกาหนดกรอบ
การจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และปฏิทินการจัดทาแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดทาปฏิทิน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี
วันที่ 3 – 4 กันยายน 2558 การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับทบทวนใหม่ ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 8 – 10 กันยายน 2558 การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ. 2557 2560) ฉบับทบทวนใหม่ ปี พ.ศ. 2560 และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 กันยายน 2558 การประชุม ก.บ.ก. เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
จัดส่งเล่มแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ กลุ่มจังหวัด
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
มติที่ประชุม
ทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ขอแจ้งให้ทราบถึงข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
แทน เลขานุการฯ
รายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ฯ ที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการพิจารณาในครังนี ดังนี
/๑) ประกาศ ก.น.จ...
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๑) ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี
(ก) กิจกรรม
(ข) พืนที่ดาเนินโครงการ
(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 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่ม
จังหวัดแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้ ก.น.จ.ทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสินไตรมาส
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 ยกเว้นงบบุ คลากร เพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
/รายจ่ายเพิ่มเติม...
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รายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมาย
การให้ บริ การกระทรวง หรือเป้ าหมายตามแผนงานในเชิงบู รณาการ แต่ต้ อง ไม่ก่ อให้ เกิ ด
รายการก่อหนีผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสากิจมีอานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใดๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้แผนงานเดียวกัน ที่
เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซือจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มิให้
นาไปใช้จ่ายเป็ นรายการอัตราบุคลากรตังใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนีผูกพันข้าม
ปี งบประมาณ และมิ ให้ น าไปใช้ จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็ นค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่
ได้รับความเห็ นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว ในกรณี ที่มีหนี สาธารณู ปโภคค้างช าระ หรือ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นตามข้อผูกพันสัญญาค้างชาระ ให้โอนไปชาระเป็นลาดับแรกก่อนตามลาดับ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการ
กาหนดอัตราบุคลากรตังใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็น
ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการต่ างประเทศที่ ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิ บัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง
และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงิน
ต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาทตามลาดับ
นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
จังหวัดนครราชสีมา ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แทน หัวหน้าสานักงาน ของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี
โครงการเดิม
ที่
1

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม
รายการที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปราสาทหินพนมวัน บ้าน
มะค่า ตาบลโพธิ์ อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา (งบลงทุน : ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)

โครงการใหม่
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
(บาท)
และสรุปสาระสาคัญ
199,000 โครงการพัฒนาแหล่งน้า
และบริหารจัดการน้าเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตด้านการเกษตร
188,000 รายการที่ 1 ขุดลอกคลอง
บ้านห้วยพรหม หมู่ที่ 8
ตาบลอุดมทรัพย์ อาเภอ
วังนาเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณ
เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่
(บาท)
199,000 โครงการเดิมดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีเงินเหลือจ่าย จึง
นามาดาเนินในโครงการใหม่ที่ได้รบั
ความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. ด้านแผน
199,000 และงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2558 และเป็นความต้องการ
ของประชาชนในพืนที่เพื่อเปิดทาง
ระบายนาในฤดูนาหลากและเก็บนาใน
ฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
นา ของราษฎรในพืนที่

/โครงการ(ตารางต่อ)...
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โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
รายการที่ 2 ปรับปรุงศูนย์
การเรียนรู้ สาหรับบริการและ
ให้บริการนักท่องเที่ยว OTOP
และหมู่บา้ น OTOP ต้นแบบ
หมู่บ้าน เครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียน ตาบลด่านเกวียน
อาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
รวม 1 โครงการ

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

11,000

199,000 รวม 1 โครงการ

199,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แทน เลขานุการฯ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ ข้อ ๔
อยู่ ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จ ารณากลั่ น กรอง และให้ ค วามเห็ น ชอบโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓
ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) ข้อ ๔ และข้อ ๖ เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น ไม่
กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จานวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 199,000 บาท เป็น งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 199,000 บาท ไปดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งนาและบริหารจัดการนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร จานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 199,000บาท
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ

/โครงการเดิม...
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โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง
รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมันสาปะหลัง
การปรับโครงสร้างดิน
- ซือรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 125 แรงม้า ที่รอบ
เครื่องยนต์ หมุนไม่เกิน
2,200 รอบ/นาที พร้อม
อุปกรณ์ไถระเบิดดินดานแบบ
สั่นสะเทือน ผานหัวหมู ใบ
ผาน 3 ใบ ผายซอย หน้ากว้าง
1.8 เมตร จังหวัด
นครราชสีมา จานวน 1 ชุด
(งบลงทุน : ครุภณ
ั ฑ์)
- ซือรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 125 แรงม้า ที่รอบ
เครื่องยนต์ หมุนไม่เกิน
2,200 รอบ/นาที พร้อม
อุปกรณ์ไถระเบิดดินดานแบบ
สั่นสะเทือน ผานหัวหมู ใบ
ผาน 3 ใบ ผายซอย หน้ากว้าง
1.8 เมตร จังหวัดชัยภูมิ
จานวน 1 ชุด
(งบลงทุน : ครุภัณฑ์)
2 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ไหมให้ได้มาตรฐาน
รายการที่ 1 เพิ่มศักยภาพ
การผลิตเส้นไหมให้ได้คณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน
- เครื่องสาวไหม 2 หัว
จ.ชัยภูมิ (งบลงทุน : ครุภณ
ั ฑ์)
รายการที่ 2 ยกระดับขีด
ความสามรถในการแข่งขัน
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไหม (งบดาเนินงาน)

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

851,000 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์
851,000
รายการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการหมู่บา้ น
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม
770,000
(งบดาเนินงาน)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

907,600 โครงการเดิมดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
และมีเงินเหลือจ่าย จึงนามาดาเนิน
โครงการใหม่ที่บรรจุในแผนปฏิบตั ริ าชการ
907,600 ประจาปีของกลุม่ จังหวัดฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ไหมของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กบั
ประชาชนในท้องถิ่น/ชุมชน พร้อมรองรับ
การเป็นหมู่บา้ นท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม
ให้บริหารจัดการอย่างยั่งยืน

81,000

6,600
1,500

5,100

/โครงการเดิม(ตารางต่อ)...
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โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

3

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม
รายการที่ 1 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์พร้อมห้องนา
ชาย/หญิง พร้อมแนวกัน ช้าง
ณ สนามแสดงช้าง จังหวัด
สุรินทร์ หมู่ที่ 7 บ้านศรีณรงค์
ตาบลนอก เมือง อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
รวม 3 โครงการ

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

50,000

50,000

907,600 รวม 1 โครงการ

907,600

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แทน เลขานุการฯ
แผนปฏิบั ติราชการประจาปีของกลุ่ มจังหวัด และแผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัด ตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
และ ข้ อ ๔ อยู่ ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จ ารณากลั่ น กรอง และให้ ค วามเห็ น ชอบโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นา
ความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) ข้อ ๔ และข้อ ๖ เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น ไม่
กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน
3 โครงการ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง (งบลงทุน: ครุภัณฑ์)
งบประมาณ 851,000 บาท 2) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม
ให้ได้มาตรฐาน (งบดาเนิน) งบประมาณ 6,600 บาท 3) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม (งบลงทุน: ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณ 50,000 บาท รวม 907,600 บาท
/ไปดาเนินโครงการ...
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ไปดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม งบประมาณ
907,600 บาท (งบดาเนินงาน) ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ
โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง
รายการที่ 1
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
(จ.นครราชสีมา)
การปรับโครงสร้างดิน
- ซือรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 125 แรงม้า ที่รอบ
เครื่องยนต์ หมุนไม่เกิน
2,200 รอบ/นาที พร้อม
อุปกรณ์ไถระเบิดดินดานแบบ
สั่นสะเทือน ผานหัวหมู ใบ
ผาน 3 ใบ ผายซอย หน้ากว้าง
1.8 เมตร (งบลงทุน :
ครุภณ
ั ฑ์)
รายการที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง (จ.บุรีรมั ย์)
การปรับโครงสร้างดิน
- ซือรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 125 แรงม้า ที่รอบ
เครื่องยนต์ หมุนไม่เกิน
2,200 รอบ/นาที พร้อม
อุปกรณ์ไถระเบิดดินดานแบบ
สั่นสะเทือน ผานหัวหมู ใบ
ผาน 3 ใบ ผายซอย หน้ากว้าง
1.8 เมตร (งบลงทุน :
ครุภณ
ั ฑ์)

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

768,000 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว
310,000
รายการ ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 4
ตาบลขนงพระ อาเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 0.540 กม.
งบลงทุน
(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

821,000 โครงการเดิมดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
และมีเงินเหลือจ่าย จึงนามาดาเนิน
โครงการใหม่ที่บรรจุในแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจาปีของกลุม่ จังหวัดฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
821,000 เพื่อปรับปรุงเส้นทางให้เกิดความสะดวก
ในการคมนาคมเพื่ออานวยความสะดวกใน
การสัญจรให้กับประชาชนในพืนที่และผู้ที่
สัญจร

341,000

/โครงการเดิม (ตารางต่อ)...
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โครงการเดิม
ที่

2

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
รายการที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
การปรับโครงสร้างดิน
- รายการรถแทรกเตอร์
CHAMP YTO-X 1254
ขนาด 125 แรงม้า ทีร่ อบ
เครื่องยนต์ หมุนไม่เกิน
2,200 รอบ/นาที พร้อม
อุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน แบบ
สั่นสะเทือน OWEN SK ผาน
หัวหมู OWEN RP 40 ใบ
ผาน 3 ใบผานซอย OWEN
BD 20 หน้ากว้าง 1.8 เมตร
จานวน 3 ชุด (งบลงทุน :
ครุภณ
ั ฑ์)
โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม
รายการที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปราสาทหินพนมวัน บ้าน
มะค่า ตาบลโพธิ์ อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา (งบลงทุน : ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 2 ปรับปรุงศูนย์
การเรียนรู้ สาหรับบริการและ
ให้บริการนักท่องเที่ยว OTOP
และหมู่บา้ น OTOP ต้นแบบ
หมู่บ้าน เครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียน ตาบลด่านเกวียน
อาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา (งบลงทุน : ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)
รวม 2 โครงการ

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

117,000

53,000

44,000

9,000

821,000 รวม 1 โครงการ

821,000

/ความเห็นของ…
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง
แทน เลขานุการฯ
ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
และ ข้ อ ๔ อยู่ ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จ ารณากลั่ น กรอง และให้ ค วามเห็ น ชอบโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ ให้นา
ความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้ อ ๑ (๑) ข้ อ ๔ และข้ อ ๖ เห็ น ว่ า การขอใช้ ง บประมาณเหลื อ จ่ า ยดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้ ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 2
โครงการ 1) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต มั น ส าปะหลั ง (งบลงทุ น : ครุภั ณ ฑ์ )
งบประมาณ 768,000 บาท 2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยว
รองตามเส้นทางอารยธรรมขอม (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 53,000 บาท
รวม 821,000 ไปดาเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การท่ อ งเที่ ย ว กิจ กรรม ก่ อ สร้างถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติก คอนกรีต บ้ านคลองหิ นลาด
หมู่ ที่ 4 ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่ อง จั งหวั ด นครราชสี ม า ระยะทาง 0.540 กม.
งบประมาณ 821,000 บาท (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
จังหวัดสุรินทร์ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
หัวหน้าสานักงาน
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี
จังหวัดสุรินทร์
โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ไหมให้ได้มาตรฐาน
รายการที่ 1 ยกระดับขีด
ความสามรถในการแข่งขัน
และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไหม
(งบดาเนินงาน)

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

32,000 โครงการพัฒนาแหล่งน้า
และบริหารจัดการน้าเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
32,000 ผลิตด้านการเกษตร
รายการที่ 1 กิจกรรมขุด
ลอกห้วยบ้านหนองหลวง
ตาบลจีกแดก อาเภอพนม
ดงรัก จังหวัดสุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

1,500,000 โครงการเดิมดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
และมีเงินเหลือจ่าย จึงนามาดาเนินใน
โครงการใหม่ทไี่ ด้รับความเห็นชอบจาก อ.
ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณแล้ว เมื่อ
500,000 วันที่ 28 เมษายน 2558 และเป็นความ
ต้องการของประชาชนในพืนที่เพื่อเปิดทาง
ระบายนาในฤดูนาหลากและเก็บนาในฤดู
แล้ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนา

/โครงการเดิม (ตารางต่อ)...
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โครงการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

๒

โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม
รายการที่ 1 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์พร้อมห้องนา
ชาย/หญิง หลังบริเวณ
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ ภักดี
ศรีณรงค์จางวาง ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง สุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 2 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์พร้อมห้องนา
ชาย/หญิง ณ วนอุทยาน พนม
สวาย บ้านละหุ่ง หมู่ที่ 4
ตาบลนาบัว อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 3 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์พร้อมห้องนา
ชาย/หญิง ณ สนามกีฬาศรี
ณรงค์ หมู่ที่ 7 บ้านศรีณรงค์
ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 4 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์พร้อมห้องนา
ชาย/หญิง พร้อมแนวกัน ช้าง
ณ สนามแสดงช้าง จังหวัด
สุรินทร์ หมู่ที่ 7 บ้านศรีณรงค์
ตาบลนอก เมือง อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
รวม 2 โครงการ

โครงการใหม่
งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1,468,000 รายการที่ 2 กิจกรรมขุด
ลอกห้วยบ้านโคกกรม
ตาบลจีกแดก อาเภอพนม
ดงรัก จังหวัดสุรินทร์
230,000 (งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 3 กิจกรรมขุด
ลอกห้วยบ้านตาเพรา
ตาบลโชคนาสาม อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
10,000

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอทาโครงการใหม่

500,000

500,000

526,000

702,000

1,500,000 รวม 1 โครงการ

1,500,000

/นางพรทิพย์...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แทน เลขานุการฯ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) และ ข้อ ๔ อยู่ในอานาจ
ของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของกลุ่ ม จั งหวัด ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่อ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่
ได้ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) ข้อ ๔ และข้อ ๖ เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น ไม่
กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน ๒
โครงการ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมให้ได้มาตรฐาน
งบดาเนินงาน งบประมาณ 32,000 บาท 2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณ 1,468,000 บาท รวม ๑,๕๐๐,๐00 บาท ไปดาเนินโครงการพัฒนาแหล่ง
นาและบริหารจัดการนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร จานวน ๓ กิจกรรม
คือ 1) กิจกรรม ขุดลอกห้วยบ้านหนองหลวง ตาบลจีกแดก อาเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์ (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 500,000 บาท 2) กิจกรรม ขุดลอก
ห้วยบ้านโคกกรม ตาบลจีกแดก อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ (งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 500,000 บาท และ 3) กิจกรรมขุดลอกห้วยบ้านตาเพรา ตาบล
โชคนาสาม อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ
500,000 รวมงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐00 บาท ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ
๔.2 การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
แทน เลขานุการฯ
รายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 2 โครงการ

/นายอุทัย…
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นายอุทัย ภูริพงศธร
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
ที่

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

กิจกรรม : ระบบสูบน้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
รายการ ก่อสร้างและติดตัง
ระบบสูบนาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตพืชผลการเกษตร ตาบล
ช้างทอง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)

900,000 กิจกรรม : ระบบสูบน้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
900,000 รายการ ก่อสร้างและติดตัง
ระบบสูบนาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ปลูกมันหนองบัวศาลา ตาบล
หนองบัวศาลา อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)

รวม 1 โครงการ

900,000 รวม 1 โครงการ

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
900,000 เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
พืชผลการเกษตร ตาบลช้างทอง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ได้แจ้งมายังประธาน
900,000 คลัสเตอร์มันโคราชถึงความไม่พร้อม
ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
ความขัดข้องบางประการซึ่งไม่
สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ
ดังนัน กลุ่มคลัสเตอร์มันโคราชได้
คัดเลือก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมัน
หนองบัวศาลาฯ ที่มีแนวทางในการ
ดาเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ สอดคล้อง
กับแนวทางการดาเนินของโครงการ
และพร้อมจะเป็นกลุ่มฯ ตัวอย่างใน
การเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงาน
ทดแทน (ตามเอกสารแนบ)
900,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่
แทน เลขานุการฯ
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ข)พืนที่ดาเนินการ เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ ข้อ ๔
อยู่ ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จ ารณากลั่ น กรอง และให้ ค วามเห็ น ชอบโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ข) พืนที่ดาเนินการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง กิจกรรมระบบ
สูบนาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง จาก รายการ
ก่อสร้างและติดตังระบบสูบนาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชผลการเกษตร ตาบลช้างทอง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
/จังหวัดนครราชสีมา...
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จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๙๐๐,๐00 บาท เป็น รายการ ก่อสร้างและติดตังระบบ
สูบนาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ ป ลู กมั น หนองบั วศาลา ตาบลหนองบั ว ศาลา อ าเภอเมือ งนครราชสี มา จั งหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ ๙๐๐,๐00 บาท ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ
นายอุทัย ภูริพงศธร
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

กิจกรรม : แปรรูปผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์ ด้วย
พลังงานทดแทน
รายการ ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
และติดตังเตาย้อมไหม
ประหยัดพลังงาน จานวน 25
แห่ง
(งบดาเนินงาน)

171,000 กิจกรรม : แปรรูปผลิตภัณฑ์
ไหมนครชัยบุรินทร์ ด้วย
171,000 พลังงานทดแทน
รายการ ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
และติดตังเตาย้อมไหม
ประหยัดพลังงาน จานวน 19
แห่ง
(งบดาเนินงาน)

รวม

171,000

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
171,000 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ า ร ณ า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
171,000 งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มี ม ติ ให้ ป รั บ ลดงบประมาณ
จ า ก 2 2 5 ,0 0 0 บ า ท เป็ น
171,000 บาท โดยค่ า จ้ า งเหมา
ก่ อ ส ร้ า งแ ล ะติ ด ตั งเต าย้ อ ม ไห ม
ประหยั ด พลั ง งาน แห่ งละ 9,000
บาท จึงขอปรับลดเป้าหมายจากเดิม
2 5 แห่ ง เป็ น 1 9 แ ห่ ง เพื่ อให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
171,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่
แทน เลขานุการฯ
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ง) เป้าหมายโครงการ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่
สากล กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ด้วยพลังงานทดแทน รายการ ค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างและติดตังเตาย้อมไหมประหยัดพลังงาน จาก เป้าหมาย จานวน 25 แห่ง
เป็น เป้าหมาย จานวน ๑๙ แห่ง ประมาณ ๑๗๑,๐00 บาท ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ
/นายสมบัติ…
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นายสมบัติ มีลักษณะสม
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตร
แทนผู้อานวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ
โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

รายการ ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บนา
ขุดลอกหนองห้วยหินแตก
พร้อมอาคารประกอบ บ้านซับ
พระไวย์ หมู่ที่ 6 ตาบลโพน
ทอง อาเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)

4,875,000 รายการ ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บนา
ขุดลอกบ่อหลุบ บ้านโนนม่วง
หมู่ที่ 7 ตาบลโพนทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)

รวม

4,875,000

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
4,875,000 เนื่องจากได้รบั ทราบจากสานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยภูมิว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมไิ ด้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการขุด
ลอกหนองห้วยหินแตก บ้านซับพระ
ไวย์ หมู่ที่ 6 ตาบลโพนทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเปลีย่ นแปลง
พืนที่ไปดาเนินการในพืนที่ใหม่ เพื่อให้
ราษฎรในพืนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด
4,875,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่
แทน เลขานุการฯ
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ข) พืนที่ดาเนินการ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
เห็นควรให้โครงการชลประทานชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว เสนอหนังสือ
ผู้แทน OSM
ของส านั กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นหลั กฐานประกอบ
แสดงให้เห็นว่าพืนที่ดังกล่าวที่ขอเปลี่ยนแปลงได้ดาเนินการแล้ว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ข) พืนที่ดาเนินการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการพัฒ นาแหล่งนาเพื่อการเกษตร จาก รายการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บนา ขุดลอกหนองห้วยหินแตก พร้อมอาคารประกอบ
บ้ า นซั บ พระไวย์ หมู่ ที่ 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ งบประมาณ
4,875,000 บาท เป็น รายการ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บนา ขุดลอกบ่อหลุบ
บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตาบลโพนทอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 4,875,000 บาท
ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ
/จังหวัดบุรีรัมย์…
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จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 4 โครงการ
นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงศ์
1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพดีสู่สากล
ผู้แทน สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ที่
1

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
กิจกรรม : การพัฒนาการ
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่
สากล
รายการ การผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิคุณภาพ
(งบดาเนินงาน : วัสดุ)

กิจกรรม : การแปรรูปผลผลิต
ข้าวหอมมะลิ
รายการ การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(งบรายจ่ายอื่น : จ้างที่ปรึกษา)
กิจกรรม : การติดตาม
ประเมินผลและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
(งบดาเนินงาน)
รวม 1 โครงการ

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

4,890,000 กิจกรรม : การพัฒนาการ
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่
สากล
4,890,000 รายการที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่
(งบดาเนินงาน)
รายการที่ 2 พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร
(งบดาเนินงาน)
รายการที่ 3 การผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพ
(งบดาเนินงาน : วัสดุ)
1,000,000 กิจกรรม : การแปรรูปผลผลิต
ข้าวหอมมะลิ
1,000,000 รายการ การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(งบดาเนินงาน)
113,900 กิจกรรม : การติดตาม
ประเมินผลและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
(งบดาเนินงาน)
6,003,900 รวม 1 โครงการ

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
5,207,000 ขอโอนเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการ
แปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิ
รายการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
95,000 ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
จากเดิม จ้างที่ปรึกษา
72,000 เป็ น จั ด ฝึ ก อบรมเองโดยส านั ก งาน
เกษตรจั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์ ซึ่ ง ได้ เ ชิ ญ
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
5,040,000 ดั งกล่ า วมาเป็ น ผู้ ถ่ ายทอดให้ ค วามรู้
ทาให้สามรถประหยัดงบประมาณและ
นาไปถัวจ่ายในกิจกรรมอื่นที่ถูกปรับ
301,400 ลดงบประมาณเพื่อให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน

495,500

6,003,900

นางพรทิพย์ ยุทธซารีชัย
การขออนุ มัติโอนเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวเป็ น การเปลี่ ยนแปลง ที่ไม่ มีผ ลกระทบ
แทน เลขานุการฯ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) กิจกรรม (ค) งบรายจ่าย และมีลักษณะ
ถั ว จ่ า ยงบประมาณ ข้ อ ๔ อยู่ ใ นอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จ ารณากลั่ น กรอง และให้
ความเห็ น ชอบโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่ ม จั งหวั ด ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
/ข้อ ๑ (๑)…
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ข้อ ๑ (๑) (ก) กิจกรรม (ค) งบรายจ่าย และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
ของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล จานวน ๓
กิจกรรม งบประมาณ 6,003,900 บาท ดังนี
๑) จาก กิจกรรม การพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล (งบ
ดาเนินงาน) งบประมาณ 4,890,000 บาท เป็น กิจกรรม การพัฒนาการผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีสู่สากล (งบดาเนินงาน) งบประมาณ 5,207,000 บาท
๒) จาก กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิ รายการ การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (งบรายจ่ายอื่น : จ้างที่ปรึกษา)
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิ รายการ
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (งบดาเนินงาน)
งบประมาณ 301,400 บาท
๓) จาก กิจกรรมการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์โครงการ (งบ
ดาเนินงาน) งบประมาณ 113,900 บาท เป็น กิจกรรมการติดตามประเมินผลและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ (งบดาเนินงาน) งบประมาณ 495,500 บาท ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ
นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงศ์
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
ผู้แทน สานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ที่
1

2

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุนการผลิตมัน
สาปะหลัง
กิจกรรมย่อย : พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรภายใต้
ศจช.(งบดาเนินงาน)
กิจกรรม : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
(งบดาเนินงาน : ค่าวัสดุ)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

415,800 กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิต
415,800 และลดต้นทุนการผลิตมัน
สาปะหลัง
กิจกรรมย่อย : พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรภายใต้
ศจช.(งบดาเนินงาน
4,000,000 กิจกรรม : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
4,000,000 (งบดาเนินงาน : ค่าวัสดุ)

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
487,500 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ า ร ณ า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
487,500 งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มีมติให้ปรับลดงบประมาณ จึง
ขอถัวจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถ
ด าเนิ น การได้ (รายละเอี ย ดการโอน
เปลี่ยนแปลงตามเอกสารแนบ)
4,000,000 ปรับ เปลี่ ย นจากการจั ด ซื อท่ อ นพั น ธุ์
มั น ส าปะหลั งเป็ น ปุ๋ ย เคมี เนื่ อ งจาก
จังหวัด ได้ รับ การสนั บ สนุ น ท่ อนพั น ธุ์
4,000,000 มั น ส าปะหลั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จึ ง ขอ
ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น ค่ า ปุ๋ ย เคมี ที่ มี ค วาม
จาเป็นต่อเกษตรกร

/โครงการ...
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ที่

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)

3

กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
กิจกรรมย่อย : พัฒนาองค์
ความรู้วิทยากรเกษตรกร
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมย่อย : พัฒนาองค์
ความรู้เกษตรกรในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลัง
(งบดาเนินงาน)

4

ระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรม : การติดตาม
ประเมินผลและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
(งบดาเนินงาน : ค่าวัสดุ)
รวม

5

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

195,300 กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ด้านการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
112,200 กิจกรรมย่อย : พัฒนาองค์
ความรู้วิทยากรเกษตรกร
(งบดาเนินงาน)
83,100 กิจกรรมย่อย : พัฒนาองค์
ความรู้เกษตรกรในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลัง
(งบดาเนินงาน)
50,200 ระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
50,200 (งบดาเนินงาน)
12,800 กิจกรรม : การติดตาม
ประเมินผลและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
12,800 (งบดาเนินงาน : ค่าวัสดุ)
4,674,100

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
107,600 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ า ร ณ า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มีมติให้ปรับลดงบประมาณ จึง
107,600 ขอถัวจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถ
ด าเนิ น การได้ (รายละเอี ย ดการโอน
เปลี่ยนแปลงตามเอกสารแนบ)
0 ขอป รั บ ล ด งบ ป ระม าณ จ านวน
83 ,100 บาท เนื่ อ งจากกิ จ กรรม
ดั งกล่ า วมี ก ลุ่ ม เกษตรกรเป้ า หมายที่
ซ าซ้ อ นกั บ กิ จ กรรมอื่ น โดยขอน า
วงเงินที่ปรับลดไปเพิ่มในกิจกรรมที่ 1
จานวน 71,700 บาท และกิจกรรมที่
4 จานวน 11,400 บาท
50,200 ขอถัวจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถ
ด าเนิ น การได้ (รายละเอี ย ดการโอน
เปลี่ยนแปลงตามเอกสารแนบ)
50,200
28,800 ขอถัวจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถ
ด าเนิ น การได้ (รายละเอี ย ดการโอน
เปลี่ยนแปลงตามเอกสารแนบ)
28,800
4,674,100

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุ มัติโอนเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวเป็ น การเปลี่ ยนแปลง ที่ไม่ มีผ ลกระทบ
แทน เลขานุการฯ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) กิจกรรม (ค) งบรายจ่าย (ง) เป้าหมาย
โครงการ และมี ลั กษณะถัว จ่ ายงบประมาณ ข้ อ ๔ อยู่ ในอานาจของ ก.บ.ก. พิ จารณา
กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่
ผลกระทบ ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจัง หวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึง
ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ก) กิจกรรม (ค) งบรายจ่าย (ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขอ
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
/อาศัยอานาจ…
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อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต มั น ปรั บ ลด
งบประมาณและถัวจ่ายงบประมาณ จานวน 4,674,100 บาท และกิจกรรม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง งบประมาณ 4,000,000 บาท จากเดิม สนับสนุน
ท่อนพันธุ์มันสาปะหลัง เป็น สนับสนุนปุ๋ยเคมี ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ
นายอดิศร แดนแก้วมูล
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือและกระบือคุณภาพ
ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว
(งบดาเนินงาน)

81,600 กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยง
โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว
81,600 (งบดาเนินงาน)

รวม

81,600

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
81,600 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ า ร ณ า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
81,600 งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มี ม ติ ให้ ป รั บ ลดงบประมาณ
จาก 88,200 บาท เป็ น 81,600
บาท จึงขอถัวจ่ายงบประมาณ เพื่อให้
สามารถด าเนิ น การได้ (รายละเอี ย ด
การโอนเปลี่ ย นแปลงตามเอกสาร
แนบ)
81,600

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุ มัติโอนเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวเป็ น การเปลี่ ยนแปลง ที่ไม่ มีผ ลกระทบ
แทน เลขานุการฯ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวัน ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ข้ อ ๑ (๑) (ค) งบรายจ่าย (ง) เป้ าหมายโครงการ
และมีลักษณะถัวจ่ายงบประมาณ ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และ
ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปี ข องกลุ่ ม จั งหวั ด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวัด จึ งขอเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ค) งบรายจ่าย และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนือและกระบือ
คุณภาพ ขอถัวจ่ายงบประมาณ จานวน 81,600 บาท ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ

/นายเดโช...
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นายเดโช วันทนาพิทักษ์
4) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
ผู้แทนสานักงาน
ในกลุ่มอาเซียน
พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

กิจกรรม : พัฒนาจุดเรียนรู้
และปรับสภาพแวดล้อม
หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม
ไหมฯ
(งบดาเนินงาน)

317,700 กิจกรรม : พัฒนาจุดเรียนรู้
และปรับสภาพแวดล้อม
317,700 หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม
ไหมฯ
(งบดาเนินงาน)

รวม

317,700

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
317,700 ปรับ จ านวนวั น ฝึ ก อบรม ณ หมู่ บ้ า น
สนวนนอก หมู่ ที่ 2 ต าบลสนวน
317,700 อ าเภอห้ วยราช จั งหวั ด บุ รีรัม ย์ จาก
เดิ ม 16 วั น เป็ น 15 วั น และปรั บ
เพิ่ ม เป้ าหมายจากเดิ ม 10 คน เป็ น
1 1 ค น เนื่ อ ง จ า ก ถู ก ป รั บ ล ด
งบประมาณ จาก 334,400 บาท
เป็ น 3 1 7 ,7 0 0 บ า ท เพื่ อ ให้
ด า เนิ น ก า ร ไ ด้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
งบประมาณที่ได้รับ
317,700

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุ มัติโอนเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวเป็ น การเปลี่ ยนแปลง ที่ไม่ มีผ ลกระทบ
แทน เลขานุการฯ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวัน ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ข้ อ ๑ (๑) (ค) งบรายจ่าย (ง) เป้ าหมายโครงการ
และมี ลั กษณะถั วจ่ ายงบประมาณ ข้อ ๔ อยู่ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จารณากลั่ น กรอง
และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นากลุ่มจังหวั ด จึงขอเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนคร
ชัยบุรินทร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน กิจกรรม : พัฒนาจุดเรียนรู้และปรับสภาพแวดล้อม
หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมฯ จาก วันฝึกอบรม ณ หมู่บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตาบล
สนวน อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 16 วัน เป็น 15 วัน และปรับเพิ่มเป้าหมายจาก 10 คน
เป็น 11 คน ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ

/นางกรรณิการ์...
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นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 2 โครงการ
ผู้แทนสานักงาน
1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
เกษตรจังหวัดสุรินทร์

ที่
1

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
กิจกรรม : การพัฒนาการ
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่
สากล
รายการ พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร(ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร)
(งบดาเนินงาน)
รายการ การผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
(งบดาเนินงาน : ค่าวัสดุ
การเกษตร
กิจกรรม : การติดตาม
ประเมินผลและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
(งบดาเนินงาน)
รวม 1 โครงการ

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

5,813,100 กิจกรรม : การพัฒนาการ
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่
สากล
1,959,100 รายการ พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร(ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร)
(งบดาเนินงาน)
3,854,000 รายการ การผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
3,854,000 (งบดาเนินงาน : ค่าวัสดุ
การเกษตร
383,000 กิจกรรม : การติดตาม
ประเมินผลและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
(งบดาเนินงาน)
6,196,100 รวม 1 โครงการ

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
5,805,120 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ า ร ณ า ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี พ.ศ.
2,066,400 ๒๕๕๙ มี ม ติ ให้ ป รั บ ลดงบประมาณ
จากเดิ ม รายการ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
เกษตรกร งบประมาณ 2,066,400
บาท ถูกปรับเป็น 1,959,100 บาท
3,738,720 และค่ า วั ส ดุ ก ารเกษตรของรายการ
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า วหอมมะลิ
3,738,720 คุ ณ ภ า พ ดี เ ดิ ม ง บ ป ร ะ ม า ณ
4,014,000 บาท ถูกปรับเป็น
390,980 3,854,000 บาท จึ ง ขอถั ว จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ เพื่ อ ให้ ส า ม า ร ถ
ด าเนิ น การได้ (รายละเอี ย ดการโอน
เปลี่ยนแปลงในเอกสารแนบ
6,196,100

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มีผลกระทบ
แทน เลขานุการฯ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวัน ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ข้ อ ๑ (๑) (ค) งบรายจ่าย (ง) เป้ าหมายโครงการ
และมีลักษณะถัวจ่ายงบประมาณ ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และ
ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบั ติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัด จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ค) งบรายจ่าย และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ถัวจ่าย
งบประมาณ จานวน 6,196,100บาท ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ
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นางสุจิตรา สงวนศิริ
2) โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์
ผู้แทนสานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์

ที่

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
กิจกรรม : จัดทาระบบสูบน้า
โดยใช้ระบบโซล่าเซล
รายการ ก่อสร้างและติดตัง
ระบบสูบนาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ตาบลหนองแวง อาเภอศรี
ณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
รวม

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1,350,000 กิจกรรม : จัดทาระบบสูบน้า
โดยใช้ระบบโซล่าเซล
1,350,000 รายการ ก่อสร้างและติดตัง
ระบบสูบนาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ตาบลสังขะ อาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
1,350,000

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
1,350,000 เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
เสนอชื่ อ พื นที่ ด าเนิ น การ จึ งขอโอน
1,350,000 เปลี่ยนแปลงพืนที่ ที่มีความเหมาะสม
และมีความพร้อมในการดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1,350,000

ความเห็นของ
เลขานุการฯ

การขออนุ มัติโอนเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว เป็นการเปลี่ ยนแปลง ที่ไม่มีผ ลกระทบ
ต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด
ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ข) พืนที่ดาเนินการ ข้อ ๔
อยู่ ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จ ารณากลั่ น กรอง และให้ ค วามเห็ น ชอบโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ ายของกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ข) พืนที่ดาเนินการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์
กิจกรรมจัดทาระบบสูบนาโดยใช้ระบบโซล่าเซล จาก รายการ ก่อสร้างและติดตังระบบสูบ
นาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตาบลหนองแวง อาเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 1,350,000 บาท เป็น รายการ ก่อสร้างและติดตังระบบสูบนาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ตาบลสังขะ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
1,350,000 บาท ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ
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ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี –

ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น.


(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

