รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ครั้งที่ 5 / 2558
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายบุญยืน คาหงษ์
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายณรงค์ รักร้อย
4. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์
5. นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี
6. นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย
7. นางวาสนา สนิทโกศัย
8. นายรัชพล ตระหนักยศ
9. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด
10. นายสาราญ ธรรมมานอก
11. นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล

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

จังหวัดชัยภูมิ
12. นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
13. นายวรวุฒิ เอี่ยมกาแพง
14. นายสันติ นิลหมื่นไวย์
15. นายไถง ครอบบัวบาน
16. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา

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

จังหวัดบุรีรัมย์
17. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
18. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
19. นายอาคม พิญญศักดิ์
20. นายเดโช วันทนาพิทักษ์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์

รองประธาน ก.บ.ก.
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จังหวัดสุรินทร์
21. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
22. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
23. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง
24. นายเสรี สมเป็น
25. นางชวนพิศ สืบสังข์
26. นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล

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

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
2. หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
3. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
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. หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
12. นายอุทัย แสนกล้า
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
13. นางลาวัลย์ งามชื่น
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางณัฐกฤดา เสยกระโทก
2. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
3.
4.
5.
6.

นายณัฎฐพล เกี่ยวกิ่งแก้ว
นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน
นางสาวกัญณภัทร ปักษา
นางนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์

7. นายสมศักดิ์ กาญจนะคช

เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
วิศวกรรมโครงการชลประทานนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
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8. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
9. นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีพิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ (สุรินทร์)
10. นายประชามิตร เลิศปรัชญาสุขุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
11. นายจักรกฤษณ์ ศรีละคุณ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
12. ว่าที่ร้อยตรีต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
13. นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
14. นายวิเศษ เสาวรัจ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
15. นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
16. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
17. นางสาวโชติรส มีอานาจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
18. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
19. นางสาวทองคา รักวงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
20. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
21. นายณัฏวัฒน์ เหลืองทอง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
22. นางสาวชลธิชา แต้ศิริ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
23. นางสาวกัญฑิตา วิโนทัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญยืน คาหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
/ระเบียบวาระ…
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ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการสาคัญ จึงมอบหมายให้กระผมเป็นประธาน
ในที่ประชุมแทน
รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน
2558)

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน
แทน เลขานุการฯ
2558 รวม 32 หน้า และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อทราบและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว หากมีคาหรือข้อความใดที่เห็น
ว่าคลาดเคลื่ อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไขหรือปรับปรุง ขอให้ แจ้งฝ่าย
เลขานุการเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม

ขอรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ.
๒๕๕๘ ณ วันที่ 15 กันยายน ๒๕๕๘
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 293,958,๐๐๐ บาท
แทน เลขานุการฯ
งบประมาณที่ไม่จัดสรร 42,000 บาท เบิกจ่าย ๒81,517,434.31 บาท (ร้อยละ 96.40)
เงินกันที่ยังไม่เบิก 10,525,150 บาท เงินเหลือจ่ายพับไป 1,915,415.๖๙ บาท
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
งบประมาณที่ไม่จัดสรร

รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง
จานวน
85,909,029.00
85,621,729
73,125,933.40 70,447,583.40
72,281,866.๖๐ 62,819,480.0๐
60,815,171.00 60,815,171.31
๑,๘๑๗,๐๐๐.00
๑,๘๑๓,๔๗๑
42,000
293,958,000.00 281,517,434.31

ร้อยละ
100
98.50
86.92
100
100
96.40

ยังไม่เบิกจ่าย

เหลือจ่าย

0
296,๓๐๐
1,073,15๐
๑,605,2๐๐
9,452,๐00
๑๐,๓๘๖
0
๐.๖๙
๐
๓,๕๒๙
10,525,150 1,915,415.๖๙

โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ มีดังนี้
จังหวัดชัยภูมิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว (เงินเหลือจ่าย) กิจกรรม ถนนสายดอกไม้ ตาบลทุ่งลุยลาย
/ อาเภอคอนสาร...

5

อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (หน่วยดาเนินงาน : ที่ทาการปกครองอาเภอคอนสาร
จั งหวัด ชัย ภู มิ) สั ญ ญาสิ้ นสุ ด เดื อนมิถุน ายน 2558 ปั จจุบั น ดาเนิ นการแล้ ว เสร็จแต่ ไม่
ครบถ้วนตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะมีการเรียกค่าปรับจาก ผู้รับจ้าง ที่ทาการปกครองอาเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โยกย้ายจึงเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภาย
วันที่ 30 กันยายน 2558 งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 1,073,15๐ บาท
จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง
ตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรม ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดหลังเดิม เพื่อเป็น
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมขอม (หน่วยดาเนินงาน : สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์) สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ดาเนินการแล้ว 79% หน่วยดาเนินการจะพิจารณาปรับ
ผู้รับจ้างตามสัญญา งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 9,452,๐00 บาท
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒๙๒,427,๖๐๐บาท
เบิกจ่าย 219,768,253.11 บาท (ร้อยละ 75.15)
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง
จานวน
๗3,590,0๐๐.00
52,889,056
๗2,837,27๐.00
35,156,411
๗๑,365,429.00 70,002,809.82
71,634,901.00 59,243,016.50
3,๐๐๐,๐๐๐.00
2,476,959.79
๒๙๒,427,๖๐๐.00 219,768,253.11

ร้อยละ
71.87
48.27
98.09
82.70
82.57
75.15

ยังไม่เบิกจ่าย
20,617,840
37,457,382
1,347,607.40
12,026,093
523,040.21
71,971,962.61

เหลือจ่าย
83,104
223,477
15,011.78
365,791.50
687,384.28

โดยมีผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบตามเป้าหมายที่กาหนด ดังนี้
การเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (แบบสะสม)
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
ภาพรวม
มติที่ประชุม

เป้าหมาย(%)
98
87
98
96

ผล(%)
93.76
67.01
63.09
75.15

ทราบและให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ แจ้งส่วนราชการถือปฏิบัติในการเร่งรัด
ดาเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3.2 การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือสานักงบประมาณ ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0704/ว 102 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558)
/นางพรทิพย์...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงบประมาณได้กาหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการ
แทน เลขานุการฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1.1 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทาแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และส่งให้สานักงบประมาณอย่างช้าไม่เกินวันที่ 4 กันยายน 2558
1.2 การจัดทาแผนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควร
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาสที่กาหนด คือ
1.2.1 งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่
เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นภารกิจยุทธศาสตร์ และ
ภารกิจของหน่วยงาน จะต้องเริ่มดาเนินงานและเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1
1.2.2 รายจ่ายที่ ตั้ งไว้เป็ น ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ ก อบรม ประชุม และ
สั มมนา ให้ เบิ ก จ่ ายในไตรมาสที่ 1 ไม่ น้อยกว่าร้อ ยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ ได้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.2.3 รายจ่ายลักษณะงบลงทุน จะต้องจัดทาแผน โดยมีระยะเวลา
เบิกจ่าย ดังนี้
ลักษณะรายการ
รายการที่วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

การดาเนินการ
ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทาสัญญา
ก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จ และเบิกจ่าย
งบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ 1
รายการที่วงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทา
แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
สัญญาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จอย่างช้า
ภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายได้ตาม
ความเหมาะสมของระยะเวลา
ดาเนินการแต่ละงวด
รายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท
ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่
ขึ้นไป
2 และเบิกจ่ายได้ตามความเหมาะสม
ของระยะเวลาดาเนินการแต่ละงวด
รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง ครุภัณฑ์ที่ ให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทาสัญญา
มีลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจาก
ก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ต่างประเทศ
1.3 สานักงบประมาณจะพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในวันที่ 15 กันยายน 2558
/ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัด...
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ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณเพื่อจัดทาโครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จังหวัดฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
บันทึกและจัดทารายงานส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และสานัก
งบประมาณ เพื่อพิจารณาแล้ว
ขณะนี้ ได้รับแจ้งจากสานักงบประมาณว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ก็ เห็ น ชอบให้ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ด าเนิ น การตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามที่ขอตกลง ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่
1 ตุล าคม 2558 เมื่อพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2 5 5 9 ป ระก าศ ใช้ บั งคั บ แล้ ว (ห นั งสื อ ส านั กงบ ป ระม าณ ด่ วน ที่ สุ ด ที่ น ร
0721.13/26025 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558)
2. การจัดสรรงบประมาณ
2.1 งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่าย
ในลักษณะรายจ่ายประจา จัดสรรให้ตามความจาเป็นที่จะต้องจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน ยกเว้นรายการเช่าหรือจ้างต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.2 งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะงบลงทุน จัดสรร
ให้เต็มวงเงิน
2.3 งบประมาณที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 จัดสรรให้
ตามความจาเป็นในการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนที่กาหนดในวันที่เริ่มต้นในไตรมาสที่ 3
ของปีงบประมาณ (วันที่ 1 เมษายน 2559) โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณในไตรมาสที่ 1 – 2 รวมถึงความพร้อมในการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. การบริหารงบประมาณ
3.1 เมื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เริ่มกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ ตามแนวทางเร่งรัดจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อ พรบ.งบประมาณ รายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับและสานักงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณแล้ว
3.2 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัดผลผลิตและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุ
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เป็นรายเดือนและรายไตรมาส โดยสานักงบประมาณจะ
ติดตามความก้าวหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ และรวบรวมรายงานเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
/3.3 ให้หัวหน้า...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

3.3 ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการ
จังหวัดติดตามและกากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด
3.4 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีกันเงินเหลื่อมปีเร่งรัด
การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว
3.5 กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีความจาเป็นเร่งด่วน
ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการกระตุ้นเศรษฐกิจ เห็นสมควรให้
พิจารณาปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ยกเว้น รายการรายจ่าย
งบลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาและส่งให้สานัก
งบประมาณพิจารณาเห็นชอบปรับแผนฯ ต่อไป
ทราบ

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชยั
ข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
แทน เลขานุการฯ
กลุ่มจังหวัด ฯ ที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ดังนี้
๑) ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ ม
จังหวัด 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…
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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 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 ยกเว้นงบบุ คลากร เพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน
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 จะต้อง
มีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาทตามลาดับ
จังหวัดนครราชสีมา ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 2 โครงการ ดังนี้
นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
ผู้แทนจากสานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

/โครงการ...
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ที่

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาการ
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
กิจกรรมย่อย : การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรในการผลิตข้าวตาม
มาตรฐาน GAP
รายการที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตาม
กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร (จานวน ๓ ครั้ง)
เป้าหมาย 1,200 ราย
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมย่อย : การจัดการตอ
ซังข้าวภายหลังจากการเก็บ
เกี่ยวข้าวหอมมะลิ
รายการที่ 1 การจัดการตอซัง
ข้าวภายหลังจากการเก็บเกี่ยว
ข้าวหอมมะลิ
(การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย)
เป้าหมาย 1,200 ราย
พื้นที่ ๘ ไร่/ราย
(งบดาเนินงาน : วัสดุ)

3,167,400 กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาการ
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
814,500 กิจกรรมย่อย : การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรในการผลิตข้าวตาม
814,500 มาตรฐาน GAP
รายการที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตาม
กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร (จานวน ๓ ครั้ง)
เป้าหมาย 1,050 ราย
(งบดาเนินงาน)
1,932,900 กิจกรรมย่อย : การจัดการตอ
ซังข้าวภายหลังจากการเก็บ
เกี่ยวข้าวหอมมะลิ
1,932,900 รายการที่ 1 การจัดการตอซัง
ข้าวภายหลังจากการเก็บเกี่ยว
ข้าวหอมมะลิ
(การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย)
เป้าหมาย 1,050 ราย
พื้นที่ ๗ ไร่ ๑ งาน /ราย
(งบดาเนินงาน : วัสดุ)

กิจกรรมย่อย : การตรวจ
รับรองแปลงข้าวหอมมะลิ
ตามมาตรฐาน GAP
รายการที่ 1 การตรวจรับรอง
แปลงข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐาน GAP
เป้าหมาย 500 แปลง
(งบดาเนินงาน)

420,000 กิจกรรมย่อย : การตรวจ
รับรองแปลงข้าวหอมมะลิ
ตามมาตรฐาน GAP
420,000 รายการที่ 1 การตรวจรับรอง
แปลงข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐาน GAP
เป้าหมาย 350 แปลง
(งบดาเนินงาน)

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
3,167,400 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
814,500 งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มีมติให้ปรับลดงบประมาณ
จาก 900,000 บาท ถูกปรับลดเหลือ
814,500 814,500 บาท จึงขอปรับเป้าหมาย
เกษตรกรลง จากเดิม 1,2๐๐ ราย
เป็น ๑,๐๕๐ ราย เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

1,932,900 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
1,932,900 ๒๕๕๙ มีมติให้ปรับลดงบประมาณ ค่า
วัสดุการเกษตร (จุลินทรียส์ าหรับย่อย
สลายตอซังข้าว) เดิม 2,000,000
บาท เป็น 1,932,900 บาท จึงต้อง
ปรับลดเป้าหมายเกษตรกรลง จาก
เดิม ๑,๒๐๐ ราย พื้นที่ ๘ ไร่/ราย
เป็น ๑,๐๕๐ ราย พื้นที่ ๗ ไร่ ๑ งาน /
ราย แทน เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
420,000 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
420,000 ๒๕๕๙ มีมติให้ปรับลดงบประมาณ
จาก 600,000 บาท เป็น
420,000 บาท จึงต้องปรับลด
เป้าหมายลง จากเดิม 5๐๐ แปลง
เป็น 350 แปลง เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

/โครงการ...
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ที่

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรผู้แปรรูป
ข้าวหอมมะลิ
(การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน)
เป้าหมาย 200 ราย
(งบดาเนินงาน)

รวม 1 โครงการ

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

292,000 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรผู้แปรรูป
ข้าวหอมมะลิ
(การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน)
เป้าหมาย 100 ราย
(งบดาเนินงาน)

3,459,400 รวม 1 โครงการ

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
292,000 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มีมติให้ปรับลดงบประมาณ
จาก 178,000 บาท เป็น
108,000 บาท จึงต้องปรับลด
เป้าหมายเกษตรกรลง จากเดิม ๒๐๐
ราย เป็น ๑๐๐ ราย เพื่อให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
3,459,400

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มผี ลกระทบต่อ
แทน เลขานุการฯ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่ม เป็นไปตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวัน ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ง) เป้าหมายโครงการ และ ข้อ ๔ อยู่ใน
อานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
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 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล จานวน 3
กิจกรรม ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ ดังนี้
1) กิจกรรมการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี กิจกรรมย่อย : การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP รายการ การจัดการตอ
ซั ง ข้ า วภายหลั ง จากการเก็ บ เกี่ ย วข้ า วหอมมะลิ งบประมาณ 814,500 บาท จาก
เป้าหมาย 1,200 ราย เป็น เป้าหมาย 1,050 ราย
2) กิจกรรมการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2.1) รายการ การจัดการตอซังข้าวภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ
งบประมาณ 1,932,900 บาท จาก เป้าหมาย 1,200 ราย พื้นที่ ๘ ไร่/ราย เป็น เป้าหมาย
1,050 ราย พื้นที่ ๗ ไร่ ๑ งาน /ราย
2.2) รายการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้แปรรูปข้าวหอมมะลิ งบประมาณ
292,000 บาท จาก เป้าหมาย 200 ราย เป็น เป้าหมาย 100 ราย
/3) กิจกรรม…
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3) กิจกรรมการตรวจรับรองแปลงข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP รายการ การ
ตรวจรับรองแปลงข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP งบประมาณ 420,000 บาท จาก
เป้าหมาย 500 แปลง เป็น เป้าหมาย 350 แปลง
นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
ผู้แทนจากสานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

ที่
1

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

กิจกรรม : การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการ
ผลิต
รายการที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
(๓ ครั้ง)
เป้าหมาย 3,000 ราย
(งบดาเนินงาน)
รายการที่ 2 การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรภายใต้ศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน (๓ ครั้ง)
เป้าหมาย 3,000 ราย
(งบดาเนินงาน)

2,223,500 กิจกรรม : การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการ
ผลิต
1,740,000 รายการที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
(๓ ครั้ง)
เป้าหมาย 2,000 ราย
(งบดาเนินงาน)
483,500 รายการที่ 2 การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรภายใต้ศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชน (๓ ครั้ง)
เป้าหมาย 848 ราย
(งบดาเนินงาน)

รวม 1 โครงการ

2,223,500 รวม 1 โครงการ

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
2,223,500 เนื่ อ งจ า ก ม ติ ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร
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 มี ม ติ ให้ ป รั บ ลดงบประมาณ
1,740,000 จ า ก 2 ,3 1 0 ,0 0 0 บ า ท เป็ น
1 ,7 4 0 ,0 0 0 บ าท จึ งมี ค วา ม
จาเป็นต้องปรับลดเป้าหมายเกษตรกร
จากเดิ ม ๓,๐๐๐ ราย เป็ น ๒,๐๐๐
ราย เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติ
483,500 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มีมติให้ปรับลดงบประมาณ
จาก 1,710,000 บาท เป็น
483,500 บาท จึงมีความจาเป็นต้อง
ปรับปรับลดเป้าหมายเกษตรกร จาก
เดิม ๓,๐๐๐ ราย เป็น 848 ราย
2,223,500

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มี
แทน เลขานุการฯ
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดเป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑)
(ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง
และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
/อาศัยอานาจของ…
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อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง จานวน
1 กิจกรรม ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ ดังนี้
1) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
งบประมาณ 2,223,500 บาท ดังนี้
1.1) รายการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
การผลิต(๓ ครั้ง) งบประมาณ 1,740,000 บาท จาก เป้าหมาย 3,000 ราย เป็น
เป้าหมาย 2,000 ราย
1.2) รายการ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(๓ ครั้ง) งบประมาณ 483,500 บาท จาก เป้าหมาย 3,000 ราย เป็น เป้าหมาย 848 ราย
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
แทน เลขานุการฯ
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ 1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
ผู้แทนจากสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

ที่
1

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

กิจกรรม : ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน
สายโท 6 ใต้ ตาบล
จันทบเพชร – บ้านสายโท
12 ใต้ ตาบลสายตะกู
อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรมั ย์ ผิวทางกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.00 – 1.50 เมตร
ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)

9,660,000 กิจกรรม : ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน
สายโท 6 ใต้ ตาบล
จันทบเพชร – บ้านสายโท
12 ใต้ ตาบลสายตะกู
อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรมั ย์ ระยะทาง 1.100
กิโลเมตร พร้อมทางเชื่อม
1.955 กิโลเมตร ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00 – 1.00
เมตร
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)

รวม 1 โครงการ

9,660,000 รวม 1 โครงการ

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
9,660,000 เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ของการสารวจพื้นที่ดาเนินการ
ระหว่างแขวงทางหลวงชนบท
บุรีรัมย์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์จึงทาให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบุรรี ัมย์ ดาเนินการซ่อม
สร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต ทับเส้นทางที่แขวงทางหลวง
บุรีรัมย์ได้สารวจ เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณกลุม่ จังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดังนั้น รายการที่ขอรับสนับสนุน
งบประมาณกลุม่ จังหวัดนี้
จาเป็นต้องเลื่อนจากจุดเริ่มต้นเดิม
ออกไป (ขยับจุดดาเนินการ)
โดยระยะทางจากเดิม 2.4 กิโลเมตร
เป็นระยะทาง 3.055 กิโลเมตร
9,660,000

/นางพรทิพย์…
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบ
แทน เลขานุการฯ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นไปตาม
ประกาศ ก.น.จ. ลงวั น ที่ ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ข้ อ ๑ (๑) (ข) พื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการ
และข้ อ ๔ อยู่ ใ นอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จ ารณ ากลั่ น กรอง และให้ ค วามเห็ น ชอบ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แต่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินโครงการ ตามแนบท้ายระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ข้อ 1 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินการรายการ
จัดหาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างแตกต่างไปจากที่กาหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ า ยงบประมาณที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก ส านั ก งบประมาณแล้ ว ถื อ ว่ า เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสาระสาคัญของรายการ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้อง
ทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ข) พื้นที่ดาเนินการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว จาก
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสายโท 6 ใต้ ตาบล
จันทบเพชร – บ้านสายโท 12 ใต้ ตาบลสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.50 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร
งบประมาณ 9,660,000 บาท เป็น ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านสายโท 6 ใต้ ตาบลจันทบเพชร – บ้านสายโท 12 ใต้ ตาบลสายตะกู อาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร พร้อมทางเชื่อม 1.955 กิโลเมตร
ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร งบประมาณ
9,660,000 บาท ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ
เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินโครงการ ตามแนบท้ายระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ข้อ 1 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินการ
รายการจัดหาที่ ดิน หรือสิ่ งก่อสร้างแตกต่างไปจากที่กาหนดในแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก สานักงบประมาณแล้ว ถือว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสาระสาคัญของรายการ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณ จึงขอให้ทาความตกลงกับสานักงบประมาณต่อไป

/นายสิงหชัย…

ฉบับแก้ไข
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นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
2) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
ผู้แทนจาก
ในกลุ่มอาเซียน
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

ที่
1

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาจุด
เรียนรู้และปรับ
สภาพแวดล้อมหมู่บ้าน
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม
บูรณาการแบบครบวงจร
(27 หมู่บ้าน)
งบดาเนินงาน
งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
กิจกรรมที่ 2 : การติดตาม
ประเมินผล (27 หมู่บ้าน)
(27 หมู่บ้าน)
(งบดาเนินงาน)

1,711,400 กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาจุด
เรียนรู้และปรับ
สภาพแวดล้อมหมู่บ้าน
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม
บูรณาการแบบครบวงจร
(27 หมู่บ้าน)
1,494,400 งบดาเนินงาน
217,000 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
25,000 กิจกรรมที่ 2 : การติดตาม
ประเมินผล (27 หมู่บ้าน)
(27 หมู่บ้าน)
(งบดาเนินงาน)

1,695,100 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มีมติให้ปรับลดงบประมาณ
จาก 1,775,000 บาท เป็น
1,736,400 บาท จึงต้องถัวเฉลีย่
1,478,100 งบประมาณเพื่อให้ดาเนินการได้
217,000 สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
41,300

รวม 1 โครงการ

1,736,400 รวม 1 โครงการ

1,736,400

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มีผลกระทบ
แทน เลขานุการฯ
ต่อแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของกลุ่ มจังหวัด และแผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัดเป็นไปตาม
ประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ค) งบรายจ่าย ในลักษณะของการถัว
จ่ายงบประมาณ (ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง
และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุม
พิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ค) งบรายจ่าย (ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดและเป็นลักษณะของการถัวจ่ายงบประมาณ
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนคร
ชัยบุรินทร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ถัวจ่ายงบประมาณ จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ
1,736,400 บาท ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดสุรินทร์ จานวน 1 โครงการ ดังนี้
แทน เลขานุการฯ
/นางสาวอรษา...
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นางสาวอรษา โพธิทอง
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

ที่
1

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไหมสู่สากล

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

กิจกรรม : เสริมสร้างองค์
ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์
รายการ อบรมสร้างความ
เข้าใจในการยกระดับและ
พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหม
(งบดาเนินงาน)

917,300 กิจกรรม : เสริมสร้างองค์
ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์
917,300 รายการ อบรมสร้างความ
เข้าใจในการยกระดับและ
พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหม
(งบดาเนินงาน)

รวม 1 โครงการ

917,300 รวม 1 โครงการ

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
917,300 เนื่องจากมติคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
917,300 ๒๕๕๙ มีมติให้ปรับลดงบประมาณ
จาก 943,500 บาท เป็น
917,300 บาทจึงขอถัวเฉลี่ยรายจ่าย
ในหมวดย่อย เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ
(รายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงตาม
เอกสารแนบ)
917,300

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มี
แทน เลขานุการฯ
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดเป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑)
(ค) งบรายจ่าย ในลักษณะของการถัวจ่ายงบประมาณ และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก.
พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่ม
จังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ค) งบรายจ่าย และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
และเป็นลักษณะของการถัวจ่ายงบประมาณ
อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไหมสู่สากล ถัวจ่าย
งบประมาณ งบประมาณ 917,300บาท ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ
๔.2 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. 2560
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการ
แทน เลขานุการฯ
บริห ารงานจัง หวัด และกลุ ่ม จัง หวัด แบบบูร ณาการ (ก.น.จ.) ได้ก าหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการทบทวนแผนพัฒ นาจังหวัด/กลุ่ มจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560)
/ฉบับทบทวนใหม่ ...
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ฉบับทบทวนใหม่ ปี พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์และ วิธีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีข องจัง หวัด /กลุ่ม จัง หวัด ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดให้
จัง หวัด /กลุ่ม จัง หวัด จัด ส่ง เอกสารแผนพัฒ นาจัง หวัด /กลุ่ม จัง หวัด (พ.ศ. 2557 2560) ฉบับ ทบทวนใหม่ ฉบับ ปี พ.ศ. 2560 แผนปฏิบ ัต ิร าชก ารประจ าปีข อง
จัง หวัด /กลุ ่ม จัง หวัด ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อ มแผ่น บัน ทึก ข้อ มูล ให้
ส านัก งาน ก.พ.ร. ส านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมภาค ส านัก
งบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย นั้น
กลุ่มจังหวัด ฯ ได้ดาเนินการตามแนวทางที่ ก.น.จ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยเชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับ ทบทวนใหม่ ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 3 - 4
กันยายน 2558 ณ โรงแรมสบายโฮเทล ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา โดยที่ประชุม ได้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2557 – 2560) มีผลการพิจารณา ดังนี้
เดิม
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (strategies Position)
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
2. เป็ น แหล่ งผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไหม
ระดับประเทศ
3. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่
สาคัญ
4. เป็ น แหล่ งอารยธรรมขอมและ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
5. เป็ น ประตู อี ส านพั ฒ นาระบบ
Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม
ท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมขอม การค้ า ชายแดน
และโลจิสติกส์
เป้าประสงค์
1. มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วหอมมะลิ
ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น
2. ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลังเพิ่มสูงขึ้น
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ คเนื้ อ และกระบื อ
คุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาด

ใหม่
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
2. เป็ น แหล่ งผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไหม
ระดับประเทศ
3. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่
สาคัญ
4. เป็ น แหล่ งอารยธรรมขอมและ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
5. เป็นประตูอีสาน ศูนย์โลจีสติกส์
และการค้าชายแดน
วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม
ท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมขอม โลจิ ส ติ ก ส์ และ
การค้าชายแดน
เป้าประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการผลิตและแปรรูป
ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
มั น ส าปะหลั งเพื่ อ อุ ต สาหกรรมอาหารและ
พลังงานทดแทน
3. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและ
กระบือ และแปรรูปเชิงคุณภาพ

/เดิม...
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เดิม
ใหม่
4. ศูนย์กลางการผลิตและการตลาด
4. เพื่ อ ส่ งเสริ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ไหมระดับอาเซียน
และการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
5. แหล่งท่ องเที่ยวอารยธรรมขอม
5. เพื่ อ ส่งเสริม การท่ องเที่ ยว และ
ได้รับความสนใจจากตลาดการท่องเที่ยว
ค้าชายแดน
6. มี ร ะบบ Logistic ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
6. เพื่อส่งเสริมระบบโลจีสติกส์และ
สามารถรองรับการขนส่งและกระจายสินค้า การกระจายสินค้าในภูมิภาค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategies Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategies Issues)
1. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
1. การพั ฒ นาขี ด ความสามารถใน
แข่งขันเกษตรและอุตสาหกรรมและแปรรูป การแข่งขันเกษตรและอุตสาหกรรมและแปร
อาหารเข้าสู่ครัวโลก
รูปอาหาร
2. ยกระดั บ การบริ ห ารนครชั ย
2. การยกระดับการท่องเที่ยว และ
บุ ริน ทร์ ด้ านการท่ อ งเที่ ยว ผลิ ตภั ณ ฑ์ ไหม ผลิตภัณฑ์ไหม
และการค้าชายแดน
3. การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาการค้ า
3 . พั ฒ น าระบ บ โล จิ สติ กส์ สู่ การลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจิ สติกส์
ภูมิภาคและอาเซียน
สู่ภูมิภาคและอาเซียน

โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ที่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
1 การแข่งขันเกษตร
และอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหาร
การยกระดับการ
2 ท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม
การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการ
ลงทุน การค้า
3
ชายแดน ระบบโล
จิสติกส์ สู่ภมู ิภาค
และอาเซียน

จานวนแหล่งงบประมาณ
กลุ่มจังหวัด
กระทรวง/กรม
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ
งบประมาณ
8
874,873,900
-

รวม
โครงการ
8

งบประมาณ
874,873,900

11

1,147,600,000

-

-

11

1,147,600,000

11

429,154,000

7

852,561,000

18

1,28,715,000

30

2,451,627,900

7

852,561,000

37

3,304,188,900

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด อาศัยอานาจตามพระราชกฤษฎีกา
แทน เลขานุการฯ
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
มาตรา 17 ให้ ก.น.จ. ก าหนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารในการจั ด ท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด เพื่ อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และ ก.บ.จ. รับไปดาเนินการ
/มาตรา 18...
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มติที่ประชุม

มาตรา 18 ให้ ก.บ.จ. ดาเนิ น การจัด ทาแผนพั ฒ นาจังหวัด โดยค านึ งถึงความ
ต้องการและศั กยภาพของประชาชนในท้ องถิ่นในจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของ
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
มาตรา 25 เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดแล้ว ให้ ก.บ.จ.
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติร าชการประจาปี ของจั งหวัด โดยอย่ างน้ อยต้อ งระบุ รายละเอีย ดของ
โครงการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
และงบประมาณที่จะต้องใช้ดาเนินการและต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการหรือหน่วยงานใดที่
จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจากสานักงบประมาณโดยตรง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.น.จ. กาหนด
และมาตรา 27 ให้นาความในมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตร 25 มาใช้บังคับ
กับการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ กลุ่มจังหวัดด้วย
โดยอนุโลม
ดังนั้ น จึ งเสนอให้ ที่ป ระชุม ก.บ.ก. พิจารณาให้ ความเห็ น ชอบเรื่องแผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) (ฉบับทบทวน)
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่
พ.ศ. 2560 จานวน 37 โครงการ งบประมาณรวม 3,304,188,900 บาท

๔.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/
แทน เลขานุการฯ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักเกณฑ์และแนวทางการกาหนดกรอบ
การจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้ง ปฏิทิน
การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวั ด (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับ ทบทวนใหม่ ปี
พ.ศ. 2560 และการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2558
ณ โรงแรมสบายโฮเทล ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาซึ่ง
กลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่ าง 1 ได้จั ดท าร่างแผนปฏิบั ติราชการของ
กลุ่ มจั งหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน 23
โครงการ งบประมาณ 1,255,879,440 บาท ดังนี้

/ลาดับ…

20

ลาดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ

งบประมาณ

1

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรและ
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร

6

374,495,400

2

การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม

7

316,130,040

3

การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
ระบบโลจิสติกส์ สู่ภมู ิภาคและอาเซียน

10

565,254,000

23

1,255,879,440

รวม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 23 โครงการ งบประมาณรวม 1,255,879,440 บาท

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี –
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.


(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

