รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ครั้งที่ 6 / 2558
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายสุวิทย์ คาดี
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
4. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์
5. นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี
6. นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ
7. นางสาววาสนา สนิทโกศัย
8. นายประเดิม จงแก้ว
9. นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
10. นายสาราญ ธรรมมานอก
11. นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล

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

จังหวัดชัยภูมิ
12. นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
13. นางสุรีย์ ธุระตา
14. นายสันติ นิลหมื่นไวย์
15. นายไถง ครอบบัวบาน
16. นายชลชิต ศรีโพธิ์
17. นายสมภาร เสี่ยงบุญ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

รองประธาน ก.บ.ก.

จังหวัดบุรีรัมย์
18. นายนพดล ไพฑูรย์
19. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
20. นายอาคม พิญญศักดิ์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

รองประธาน ก.บ.ก.
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21. นายปรีชา พรหมบุตร
22. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน
23. นายภูษิต วงศ์อิน
24. นายสมศรี ทองหล่อ
จังหวัดสุรินทร์
25. นายณรงค์ รักร้อย
26. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
27. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
28. นายราชันย์ ช่วงชัย
29. นายไกรศักดิ์ วรทัต
30. นางอัครพนธ์ เกดุสังพันธ์
31. นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล

พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รองประธาน ก.บ.ก.
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
2. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทองจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
3. นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
4. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
5. นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
6. นายอุทัย แสนกล้า
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
7. นางลาวัลย์ งามชื่น
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล
2. นางณัฐกฤตา เสยกระโทก
3. นาธัญธิตา ศรีสุระ
4. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
5. นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน
6. นายทินกรณ์ พรหมคุณ
7. จ่าสิบตรีหญิงพิกุล บุญทา

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
วิศวกรโยธา แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
นักวิชาการพลังงานชานาญการ สานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
/8. นายพินิจ...
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8. นายพินิจ ช่างไม้
9. นายชยพล ขวัญสู่
10. นางสาวประเทือง สานาค
11. นายวรชาติ ชนะพาล

พลังงานจังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการพลังงานชานาญการ สานักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
วิศวกรโยธาชานาญการ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
12. นายชุมพล พงศ์ทวีพร
นายช่างโยธาชานาญงาน
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
13. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดสุรินทร์
14. นางอรพิน มะวิญธร
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
15. นายสุจิตรา สงวนศิริ
นักวิชาการพลังงานชานาญการ
สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
16. นายประชามิตร เลิศปรัชญาสุขุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
17. นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
18. นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
19. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
20. นางสาวโชติรส มีอานาจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
21. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
22. นางสาวทองคา รักวงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
23. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุวทิ ย์ คาดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการสาคัญ จึงมอบหมายให้กระผมเป็น
ประธานในที่ประชุมแทน
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน
แทน เลขานุการฯ
2558 รวม 20 หน้า และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มเพื่อทราบและดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว หากมีคาหรือข้อความใดที่เห็น
ว่าคลาดเคลื่ อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไขหรือปรับปรุง ขอให้ แจ้งฝ่ าย
เลขานุการเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ ผลการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 กลุ่มจังหวัดได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีภายหลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ไม่รวมงบบริหารจัดการ) ณ วันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕8 ดังนี้

จังหวัด

จานวน
โครงการ

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวม

10
10
11
10

งบประมาณ
94,712,100
95,497,500
100,861,800
92,463,100
388,534,500

อนุมัติ

ร้อยละ

89,223,660 94.21
85,994,400 90.05
91,201,800 90.42
92,463,100 100.00
363,882,960

ไม่จัดสรรงบ
140
1,733,500
-

คงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ

5,488,440
9,503,100
9,660,000
-

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
โครงการที่อนุมัติแล้วคิดเป็นร้อยละ 76 อยู่ระหว่างเสนออนุมัติร้อยละ 19
แทน เลขานุการฯ
ก าลั ง เสนอโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ผ่าน ก.บ.ก. คิดเป็นร้อยละ 2 และอยู่ระหว่างเสนอทาความตกลงกับสานักงบประมาณคิด
เป็นร้อยละ 3
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. ๒๕๕๘ณ วันที่ 1
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3.2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แทนเลขานุการฯ
293,958,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ไม่จัดสรร 42,000 บาท ได้เบิกจ่ายไปแล้วจานวน
๒84,017,434.31 บาท (ร้อยละ 97.61) เงินกันที่ยังไม่เบิก 6,952,000 บาท เงินเหลือจ่าย
พับไป 2,988,565.๖๙ บาท
/จังหวัด...
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จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
งบประมาณที่ไม่จัดสรร

รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง
จานวน
ร้อยละ
85,918,029.00
85,621,729 100
73,125,933.40 70,447,583.40 100
72,281,866.๖๐ 65,319,480.6๐ 90.38
60,815,171.00 60,815,171.31 100
๑,๘๑๗,๐๐๐.00
๑,๘๑๓,๔๗๑ 100
42,000
294,000,000.00 284,017,434.31 97.61

ยังไม่เบิกจ่าย

เหลือจ่าย

0
296,๓๐๐
0
2,678,35๐
6,952,๐00
๑๐,๓๘๖
0
๐.๖๙
๐
๓,๕๒๙
6,952,000 2,988,565.๖๙

โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรม ปรับปรุงศาลา
ก ล า ง จั ง ห วั ด ห ลั ง เ ดิ ม เ พื่ อ เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ า ร ย ธ ร ร ม ข อ ม
(ห น่ วยด าเนิ น งาน : ส านั กงาน จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์ ) งบ ป ระมาณ ที่ ยั ง ไม่ เ บิ กจ่ า ย
จานวน 6,952,๐00 บาท
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2558
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน
แทนเลขานุการฯ
๒๙๒,427,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย 250,922,703.10 บาท (ร้อยละ 86.03)
ยังไม่เบิกจ่าย 40,738,850 บาท เงินเหลือจ่ายพับไป 766,049.90 บาท
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
จานวน
๗3,590,0๐๐.00
56,986,546
๗2,837,27๐.00 59,093,002.21
๗๑,365,429.00 71,176,811.73
71,634,901.00 60,683,250.17
3,๐๐๐,๐๐๐.00
2,983,092.99
๒๙๒,427,๖๐๐.00 250,922,703.10

ร้อยละ
77.56
81.39
99.76
85.17
100.00
86.03

ยังไม่เบิกจ่าย
16,485,000
13,515,850
168,000
10,570,000
40,738,850

เหลือจ่าย
118,454
228,417.79
20,617.27
381,650.83
16,907.01
766,049.90

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

เป้าหมาย(%)
98
87
98
96

ผล(%)
98.81
79.67
98.07
86.03

รับทราบ
/3.3 การกันเงิน...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
แทนเลขานุการฯ

ที่

3.3 การกันเงินเบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลุ่มจังหวัดฯ มีรายการจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่กันเงินเบิกเหลื่อมปี ณ 30 กันยายน 2558 รวมทั้งสิ้น
28 รายการ งบประมาณ 51,701,330 บาท
- จังหวัดนครราชสีมา 7 รายการ งบประมาณ 17,653,480 บาท
- จังหวัดชัยภูมิ 12 รายการ งบประมาณ 22,985,850 บาท
- จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ งบประมาณ 240,000บาท
- จังหวัดสุรินทร์ 8 รายการ งบประมาณ 10,822,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสสู่ ากล
กิจกรรม ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตาม
มาตรฐาน GAP

2

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
2.1 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทหินพนม
วัน บ้านมะค่า ตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
2.2 กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้สาหรับ
บริการและให้บริการนักท่องเที่ยว OTOP และ
หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
ด่านเกวียน ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา
2.3 กิจกรรม ก่อสร้างอาคารโรงอาหารบริเวณมอ
หินขาว บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 678
ตารางเมตร (ดาดฟ้า 650 ตารางเมตร)
2.4 กิจกรรม ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ บ้านวัง
คาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร
2.5 กิจกรรม ก่อสร้างลานกางเต้นท์ บ้านวังคา
แคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร

งบประมาณที่กันเงิน
สถานะ การดาเนินงาน
(บาท)
1,392,000
1,392,000 จ.นครราชสีมา คงเหลืองาน งวดสุดท้าย
ยังไม่เบิกจ่าย 134,400 บาท
จ.ชัยภูมิ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม 2559
จ.บุรีรมั ย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2558
จ.สุรินทร์ ดาเนินการแล้วเสร็จและ
เบิกจ่ายแล้ว
37,231,850
9,768,000 อยู่ระหว่างดาเนินการ 40% คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายใน วันที่ 23 มกราคม
2559
5,586,000 ดาเนินการแล้วเสร็จ การตรวจรับเมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

3,507,200 ดาเนินการแล้ว 80% สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
3,479,000 ดาเนินการแล้ว 98% สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
1,500,000 เสนอเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/58
เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ

/โครงการ(ตารางต่อ)…
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
2.6 กิจกรรม ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณ
ผาหัวนาค บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหิน
โงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 148
ตารางเมตร 1.0000 หลัง
2.7 กิจกรรม ก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณผาหัว
นาค บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 2,100
ตารางเมตร
2.8 กิจกรรม ก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9
ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่ 2,100 ตารางเมตร
2.9 กิจกรรม ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณลานหินต้นไทร บ้านวังคาแคน หมู่ที่
9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร
2.10 กิจกรรม ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณหินโขลงช้าง บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9
ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
2.11 กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้าและห้องอาบน้า
พร้อมระบบสูบน้า บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบล
ท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่
40 ตารางเมตร
2.12 กิจกรรม ค่าควบคุมงานพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานภายในแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว บ้านวัง
คาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.13 กิจกรรม ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
พร้อมห้องน้าชาย/หญิง หลังบริเวณอนุสาวรีย์พระ
ยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2.14 กิจกรรม ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
พร้อมห้องน้าชาย/หญิง ณ วนอุทยานพนมสวาย
บ้านละหุ่ง หมู่ที่ 4 ตาบลนาบัว อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2.15 กิจกรรม ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
พร้อมห้องน้าชาย/หญิง จานวน 2 หลัง บริเวณ
สนามกีฬาศรีณรงค์ หมู่ที่ 7 บ้านศรีณรงค์ ตาบล
นอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณที่กันเงิน
สถานะ การดาเนินงาน
(บาท)
1,290,250 ดาเนินการแล้ว 86% สิ้นสุดสัญญาจ้าง
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558
476,000 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

360,000 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

70,000 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

360,000 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

1,870,000 เสนอเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/58
เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ
483,400 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

1,270,000 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

1,490,000 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

2,474,000 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

/โครงการ(ตารางต่อ)…
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ที่

3

4

โครงการ/กิจกรรม
2.16 กิจกรรม ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
พร้อมห้องน้าชาย/หญิง พร้อมแนวกั้นช้าง ณ
สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ หมูท่ ี่ 7 บ้านศรี
ณรงค์ ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
3.1 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลองหินลาด หมู่ที่ 4
ตาบลขนงพระ อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง 0.540 กม.
3.2 กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีตเข้าแหล่งท่องเที่ยวกังหันลม
บ้านวะตะแบก หมู่ที่ 1 ตาบลวะตะแบก อาเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
โครงการพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
4.1 กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้าฝายกกขาม
หมู่ที่ 1 ตาบลบัวลาย อาเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา
4.2 กิจกรรม ขุดลอกคลองห้วยพรม หมู่ที่ 8
ตาบลอุดมทรัพย์ อาเภอวังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
4.3 กิจกรรม ขุดลอกห้วยบ้านหลวง ตาบลจีด
แดก อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรนิ ทร์
4.4 กิจกรรม ขุดลอกห้วยบ้านบ้านโคกกรม
ตาบลจีดแดก อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
4.5 กิจกรรม ขุดลอกห้วยบ้านตาเพรา ตาบลโชค
ตาเพรา อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
งบบริหาร
รวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม

งบประมาณที่กันเงิน
สถานะ การดาเนินงาน
(บาท)
3,248,000 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

10,259,000
789,000 ดาเนินการแล้ว 70% คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
9,470,000 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

2,668,480
969,480 ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว
199,000 ดาเนินการแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างเสนอ
เบิกจ่าย
500,000 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง กรณีกันเงินฯ ไม่มหี นี้
500,000 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง กรณีกันเงินฯ ไม่มหี นี้
500,000 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณจาก
กรมบัญชีกลาง กรณีกันเงินฯ ไม่มหี นี้
150,000 ดาเนินการแล้วเสร็จ อยูร่ ะหว่างเสนอ
เบิกจ่าย
51,701,330

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 จังหวัดนครราชสีมา คงเหลือที่ยัง
ดาเนินการและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จานวน 2 รายการ จังหวัดชัยภูมิ จานวน 6 รายการ
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 รายการ และจังหวัดสุรินทร์ จานวน 4 รายการ โดยจะเร่งรัดให้
ดาเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามสัญญา
รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดชัยภูมิขออนุมัตโิ อนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปี
แทนเลขานุการฯ
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 1 โครงการ
นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ จังหวัดชัยภูมิขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปี
หัวหน้าสานักงาน
งบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรม
จังหวัดชัยภูมิ
ขอม มีรายละเอียด ดังนี้

ที่

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

1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง
ตามเส้นทางอารยธรรมขอม
รายการที่ 1 ก่อสร้างลานกาง
เต้นท์ บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9
ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่ 6,800 ตารางเมตร
(งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)
(จุดที่ก่อสร้าง : หน้าศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวมอหินขาว บ้านวัง
คาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ)
รายการที่ 2 ก่อสร้างห้องน้า
และห้องอาบน้าพร้อมระบบสูบ
น้า บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9
ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่ 119 ตารางเมตร จานวน
1 หลัง
(งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)
(จุดก่อสร้าง : ด้านหน้า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมอหิน
ขาว บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9
ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ)
รวม 1 โครงการ

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

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

3,357,000 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
หลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตาม
เส้นทางอารยธรรมขอม
รายการที่ 1 ก่อสร้างลานกาง
1,500,000 เต้นท์ บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9
ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่ 6,800 ตารางเมตร
(งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)
(จุดที่ก่อสร้าง : บริเวณใกล้ผาหัว
นาค จุดสิ้นสุดของแหล่งท่องเที่ยว
มอหินขาว บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9
ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ)
1,857,000 รายการที่ 2 ก่อสร้างห้องน้าและ
ห้องอาบน้าพร้อมระบบสูบน้า
บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่า
หินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ พื้นที่ 119 ตารางเมตร
จานวน 1 หลัง
(งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)
(จุดก่อสร้าง : บริเวณใกล้ผาหัว
นาค จุดสิ้นสุดของแหล่งท่องเที่ยว
มอหินขาว บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9
ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ)

3,357,000 เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมมีการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผ่านทาให้
พื้นที่ก่อสร้างลานกางเต้นท์ไม่
เพียงพอ พื้นที่ก่อสร้างมีความลาด
1,500,000 ชันมาก โดยเฉพาะบริเวณด้านข้าง
และด้านหลังใกล้กับแอ่งน้า อีกทั้ง
มีก้อนหินขนาดใหญ่ระเกะระกะ
ไม่สามารถใช้สาหรับกางเต้นท์ได้
จึงขอย้ายจุดก่อสร้าง ห่างจาก
สถานที่เดิม 2 กิโลเมตร

3,357,000 รวม 1 โครงการ

3,357,000

1,857,000 เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมติด
ปัญหาในการตัดต้นไม้อนุรักษ์ของ
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา และ
ระบบน้าประปายังไม่สมบูรณ์และ
เพียงพอต่อการใช้งาน จึงขอย้าย
จุดก่อสร้างห่างจากสถานที่เดิม 2
กิโลเมตร

/ข้อระเบียบ...
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ข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
กลุ่มจังหวัด ฯ ที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ดังนี้
๑) ประกาศ ก.น.จ. เรื่ อง การก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในการบริ หาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการแทนโครงการเดิม
ข้อ ๒ การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ ายของจั งหวัดและของกลุ่ มจั งหวั ด
นอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ถือว่า เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั 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
เมื่ อ ก.บ.ก. ให้ ความเห็ นชอบโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ ายของกลุ่ ม
จังหวัดแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้ ก.น.จ.ทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้น
ไตรมาส
๒) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ ๒๔ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ หรื อ หั ว หน้ ารั ฐ วิ ส าหกิ จ มี อ านาจโอนและหรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้
แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน
/เอกสารประกอบ…
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เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมาย
การให้ บริ การกระทรวง หรือเป้ าหมายตามแผนงานในเชิ งบู รณาการ แต่ ต้อง ไม่ก่ อให้ เกิ ด
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการ
กาหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่ าที่ดิน หรือเป็น
ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิ บัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง
และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้อง
มีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาทตามลาดับ
3) หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 49 ลงวันที่ 6 มีนาคม
2558 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 และแนวทางปฏิบัติสาหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม
และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
แนบท้ายหนังสือฯ ข้อ 1 ให้ หั วหน้ าส่ วนราชการหรือหั วหน้ารัฐวิสาหกิจมีอานาจ
เปลี่ ยนแปลงสถานที่ ดาเนินการ ค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างภายในเขตพื้ นที่จั งหวัดเดียวกั นได้
รวมถึงให้ แก้ไขข้อความที่พิมพ์ผิ ดพลาดคลาดเคลื่อนในใบจั ดสรรงบประมาณให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบ
แทนเลขานุการฯ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นไปตาม
ประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ (เปลี่ยน
จุดดาเนินการก่อสร้าง) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก.พิจารณากลั่นกรองและให้ความ
เห็ น ชอบโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยของกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นไปตาม
หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 49 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง
หลั กเกณฑ์ เกี่ยวกั บการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
แนวทางปฏิบัติสาหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ แนบท้ายหนังสือ ข้อ 1 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ข) พื้นที่ดาเนินการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
/อาศัยอานาจ…
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เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
รายการ ก่อสร้างลานกางเต้นท์ บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 6,800 ตารางเมตร (งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ
1,500,000 บาท และรายการก่อสร้างห้องน้าและห้องอาบน้าพร้อมระบบสูบน้า บ้านวัง
คาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 119 ตารางเมตร
จานวน 1 หลัง งบประมาณ 1,857,000 บาท ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ
4.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดนครราชสีมา ขออนุมัตโิ อนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปี
แทนเลขานุการฯ
งบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้
นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณที่
และสรุปสาระสาคัญ
ขอรับการ
จัดสรร
1 โครงการศูนย์ขยายผลตาม
20,000,000
แนวพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาที่ดินเพื่อ
2,000,000
การปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ และ
การทาการประมงในพื้นที่
200 ไร่
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 2 การผลิตปุย๋
1,000,000
อินทรีย์เพื่อการเกษตรในพื้นที่
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 3 การปลูกหญ้า
200,000
แฝกเพื่อลดการสูญเสีย
สารอินทรีย์ในการเกษตร
พื้นที่ 10 ไร่
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
งบประมาณที่
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
ได้รับการ
จัดสรร
โครงการศูนย์ขยายผลตาม
4,975,400 เนื่องจากคณะกรรมาธิการพิจารณา
แนวพระราชดาริ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาที่ดินเพื่อ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติให้
การปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ และ
ปรับลดงบประมาณ จากเดิมขอรับ
การทาการประมงในพื้นที่
จานวน 20,000,000 บาท ได้รบั
100 ไร่
จัดสรรเพียง 4,975,400 บาท จึงทา
(งบดาเนินงาน)
ให้ต้องปรับรายละเอียดของกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การผลิตปุย๋
บางกิจกรรม เป้าหมายของโครงการ
อินทรีย์เพื่อการเกษตรในพื้นที่
และหน่วยดาเนินงาน เพื่อให้
(งบดาเนินงาน)
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรมที่ 3 การปลูกหญ้า
แฝกเพื่อลดการสูญเสีย
สารอินทรีย์ในการเกษตร
พื้นที่ 10 ไร่
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานพัฒนาที่ดิน
นครราชสีมา
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โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณที่
และสรุปสาระสาคัญ
ขอรับการ
จัดสรร
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบ
4,000,000
ชลประทานเพื่อการเกษตร
จานวน 200 ไร่
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
- โครงการชลประทาน
นครราชสีมา
- โครงการส่งน้าและ
บารุงรักษาลาพระเพลิง
กิจกรรมที่ 5 การปลูก
ทานตะวันเพื่อผลิตเมล็ด
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 6 การปลูกปอเทือง
เพื่อการปรับปรุงบารุงดิน
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 7 การปลูกผัก/ไม้
ผลปลอดสารพิษ
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 8 การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ
(งบดาเนินงาน)
เป้าหมาย : เกษตรกร 50
ราย และสนับสนุนเชื้อก้อน
เห็ด 10,000 ก้อน
กิจกรรมที่ 9 การปลูกข้าวไร่
อินทรีย์ จานวน 35 ไร่
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 10 การปลูกมัล
เบอร์รี่เพื่อการบริโภค 10 ไร่
(งบดาเนินงาน)
สนับสนุนต้นพันธุ์มัลเบอร์รี่
จานวน 2,000 ต้น

200,000
200,000
400,000
200,000

400,000
200,000

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
งบประมาณที่
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
ได้รับการ
จัดสรร
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบ
0
ชลประทานเพื่อการเกษตร
จานวน 200 ไร่
(งบดาเนินงาน)
(ยกเลิกกิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะ
ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเพียง
190,000 บาท จึงนาไป
เสริมในกิจกรรมอื่น)
กิจกรรมที่ 5 การปลูก
ทานตะวันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 6 การปลูก
ปอเทืองเพื่อการปรับปรุงบารุง
ดิน (งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 7 การปลูกผัก/ไม้
ผลปลอดสารพิษ
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 8 การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ
(งบดาเนินงาน)
เป้าหมาย : เกษตรกร 20
ราย และสนับสนุนเชื้อก้อน
เห็ด 6,000 ก้อน
กิจกรรมที่ 9 การปลูกข้าวไร่
อินทรีย์ จานวน 35 ไร่
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 10 การปลูกมัล
เบอร์รี่เพื่อการบริโภค 10 ไร่
(งบดาเนินงาน)
สนับสนุนต้นพันธุ์มัลเบอร์รี่
จานวน 1,500 ต้น
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โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณที่
และสรุปสาระสาคัญ
ขอรับการ
จัดสรร
กิจกรรมที่ 11 การเลีย้ งไหม
200,000
เพื่อผลิตเส้นด้าย จานวน 1
แห่ง (งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานหม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

กิจกรรมที่ 12 การเลีย้ งมด
แดงเพื่อจาหน่าย
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริม
การผลิตจุลินทรีย์ป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 14 การเลีย้ งโค
พันธุ์ โคราชวากิว/กระบือ เพื่อ
ผลิตนม(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานปศุสตั ว์เขต 3

200,000

กิจกรรมที่ 15 การเลีย้ งแพะ
แกะ จานวน 2 ไร่
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 16 การปลูกพืช
อาหารสัตว์ จานวน 10 ไร่
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์นครราชสีมา

200,000

กิจกรรมที่ 17 เลี้ยงสัตว์ปีก
ไก่โคราช จานวน 1 ไร่
(งบดาเนินงาน)

200,000

200,000

400,000

200,000

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
กิจกรรมที่ 11 การเลีย้ งไหม
เพื่อผลิตเส้นด้าย จานวน 1
แห่ง (งบดาเนินงาน)
(ยกเลิกกิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะ
ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รับเพียง
122,350 บาท จึงนาไป
เสริมในกิจกรรมอื่น)
กิจกรรมที่ 12 การเลีย้ งมด
แดงเพื่อจาหน่าย
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 13 การส่งเสริม
การผลิตจุลินทรีย์ป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 14 ฝึกอบรมให้
ความรู้โคเนื้อ โคนม และ
กระบือ (งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 15 ส่งเสริมการ
เลี้ยงแพะ
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 16 การปลูกพืช
อาหารสัตว์ จานวน 10 ไร่
(งบดาเนินงาน)
(ยกเลิกกิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะ
ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รับเพียง
139,850 บาท จึงนาไป
เสริมในกิจกรรมอื่น)
กิจกรรมที่ 17 ส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่โคราช
(งบดาเนินงาน)

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณที่
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
ได้รับการ
จัดสรร
0

0
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โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณที่
และสรุปสาระสาคัญ
ขอรับการ
จัดสรร
กิจกรรมที่ 18 การเลีย้ งปลา
400,000
นิลจิตรดา/ปลาดุก/ปลาพลวง
โคราช จานวน 5 ไร่
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 19 การเลีย้ งปลา
100,000
สวยงามเพื่อการค้า
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้า
จืดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 20 การแปรรูป
1,000,000
ผลผลิตทางการเกษตรและ
บรรจุภัณฑ์
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา และสานักงาน
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 21 การรวมกลุ่ม/
200,000
สร้างเครือข่าย จานวน 200
ราย (งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 22 การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเครื่องจักรกล
การเกษตร จานวน 200 ราย
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ที่ 5

กิจกรรมที่ 23 ส่งเสริมการ
จัดทาบัญชีฟาร์ม
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครราชสีมา และสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณที่
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
ได้รับการ
จัดสรร

กิจกรรมที่ 18 การเลีย้ งปลา
นิลจิตรดา/ปลาหมอชุมพร/
ปลาพลวงโคราช
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 19 การเลีย้ งปลา
สวยงามเพื่อการค้า
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานประมงจังหวัด
นครราชสีมา
กิจกรรมที่ 20 การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและ
บรรจุภัณฑ์
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา

กิจกรรมที่ 21 การรวมกลุ่ม
เกษตรกร/กลุม่ สหกรณ์/การ
สร้างเครือข่าย/การถ่ายทอด
เทคโนโลยี (งบดาเนินงาน)
200,000 กิจกรรมที่ 22 การพัฒนาองค์
ความรู้ด้านเครื่องจักรกล
การเกษตร จานวน 200 ราย
(งบดาเนินงาน)
(ยกเลิกกิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะ
ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รับเพียง
83,600 บาท จึงนาไปเสริม
ในกิจกรรมอื่น)
100,000 กิจกรรมที่ 23 ส่งเสริมการ
จัดทาบัญชีฟาร์ม
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครราชสีมา

0
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โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณที่
และสรุปสาระสาคัญ
ขอรับการ
จัดสรร
กิจกรรมที่ 24 การพัฒนา
200,000
เกษตรกรปราดเปรื่อง
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา
กิจกรรมที่ 25 การจัดแสดง
นวัตกรรมการเกษตร จานวน
1 แห่ง (งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา

300,000

กิจกรรมที่ 26 การจัดศูนย์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์และตลาด
เกษตรกร 1 แห่ง
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 27 จัดศูนย์
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพ่อ 1 แห่ง
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 28 การจัดงาน
เทศกาลพอเพียงตามรอยพ่อ
จานวน 2 ครั้ง
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดนครราชสีมา

600,000

600,000

800,000

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
กิจกรรมที่ 24 การจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์การดาเนินการ
ด้านการเกษตร จานวน 100
คน (งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 25 การจัดแสดง
นวัตกรรมการเกษตร จานวน
1 แห่ง (งบดาเนินงาน)
(ยกเลิกกิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะ
ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้รับเพียง
75,000 บาท จึงนาไปเสริม
ในกิจกรรมอื่น)
กิจกรรมที่ 26 การจัดศูนย์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์และตลาด
เกษตรกร 1 แห่ง
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 27 จัดศูนย์
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพ่อ 1 แห่ง
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 28 การจัดงาน
เทศกาลพอเพียงตามรอยพ่อ
จานวน 1 ครั้ง
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณที่
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
ได้รับการ
จัดสรร

0

/โครงการ(ตารางต่อ)...
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
กิจกรรมที่ 29 การ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ขยายผล
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 30 การบริหาร
จัดการโครงการ/ติดตาม
ประเมินผล (งบดาเนินงาน)

รวม 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

งบประมาณที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณที่
ขอรับการ
และสรุปสาระสาคัญ
ได้รับการ
จัดสรร
จัดสรร
200,000 กิจกรรมที่ 29 การ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ขยายผล
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา
5,200,000 กิจกรรมที่ 30 การบริหาร
จัดการโครงการ ประชุมชี้แจง
โครงการ จานวน 3 ครั้ง
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 31 การศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้โครงการ
พระราชดาริฯ ต้นแบบ
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 32 การผลิตไม้
ดอก ไม้ประดับ
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 33 การเพาะเลี้ยง
ไข่น้า (งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 34 การติดตาม
ประเมินผลและงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (งบดาเนินงาน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา
20,000,000 รวม 1 โครงการ
4,975,400

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

/ประธาน...
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ประธาน

มติที่ประชุม

เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้เดิมขอรับการจัดสรรงบประมาณ จานวน
20,000,000 บาท แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,975,400 บาท มีข้อสังเกตคือ
เมื่อโครงการถูกปรับลดงบประมาณจานวนมาก รายละเอียดกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ
อาจจะไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมถึงจานวนกิจกรรมอาจจะต้องถูก
ปรับลดเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งหากสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
นครราชสีมาหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนี้ จะยังคงจานวนกิจกรรมหรือ
เป้าหมายเดิมไว้ อาจทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอให้
ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั งหวั ด นคราชสี ม าทบทวนรายละเอี ย ดของกิ จ กรรมใน
โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ และนาเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในที่ประชุม ก.บ.ก. คราวต่อไป
เห็นชอบให้สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ ทบทวนรายละเอียดของกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และวัตถุประสงค์ของโครงการ แล้วนาเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในที่ประชุม ก.บ.ก. คราวต่อไป

นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล
2) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล และโครงการส่งเสริมและ
ผู้แทนจากสานักงาน
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
จังหวัดนครราชสีมา

ที่

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

1 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสสู่ ากล
กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิ
รายการที่ 1
- ค่าจ้างเหมาผูด้ าเนินการจัด
งานเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้าว
(งบดาเนินงาน)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา)
2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม
สู่สากล
กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม (Cluster) แปร
รูปไหมยั่งยืน

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสสู่ ากล
กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิ
รายการที่ 1
500,000 - ค่าจ้างเหมาผูด้ าเนินการจัด
งานเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้าว
(งบดาเนินงาน)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา)

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
เนื่องจากคณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติให้
ปรับลดงบประมาณ โครงการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล กิจกรรม
512,900 เพิ่มศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
จาก 20,000,000 บาท เป็น
500,000 บาท โดยกิจกรรมดังกล่าว
เป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน/SME
แบ่งเป็นการอบรม และจัดงาน
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้าว แต่ได้รับ
งบประมาณมาเพียงการจัดงาน
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้าวเท่านั้นซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายของการจัดงานดังกล่าว
จะแยกส่วนกับตัวชี้วัดของโครงการ
ทาให้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์โครงการ

/โครงการ(ตารางต่อ)...
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ที่

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
รายการที่ 1
- ค่าจ้างเหมาปฏิบตั ิงานด้าน
สารวจและจัดเก็บข้อมูล
(งบดาเนินงาน)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา)

รวม 2 โครงการ

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

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

12,900

512,900 รวม 1 โครงการ

และโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไหมสู่สากลกิจกรรม ส่งเสริมการ
รวมกลุม่ อุตสาหกรรม (Cluster) แปร
รูปไหมยั่งยืนถูกปรับลดงบประมาณ
จาก 19,320,000 บาท เป็น
12,900 บาท ซึ่งกิจกรรมนี้จะ
แบ่งเป็นการดาเนินงานหลายส่วน แต่
ได้รับมาเพียงแค่ค่าจ้างเหมา
ปฏิบัติงานด้านสารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งการสารวจข้อมูล ได้
กาหนดไว้ 22 อาเภอเป้าหมาย จึงไม่
สามารถดาเนินการได้ ดังนั้น จึงขอ
ปรับกิจกรรมและงบประมาณใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ไหมสูส่ ากลไปดาเนินงาน
ร่วมกับกิจกรรม เพิ่มศักยภาพการแปร
รูปข้าวหอมมะลิและเปลี่ยนหน่วย
ดาเนินงานเป็นสานักงานจังหวัด
นครราชสีมา
512,900

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มี
แทนเลขานุการฯ
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) กิจกรรม
(ค) งบรายจ่าย (ง) เป้าหมายโครงการ (จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ
ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ประธาน
สานักงานจังหวัดไม่มีภารกิจหลักที่จะดาเนินการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
การแปรรูปข้าวหอมมะลิ เห็นควรจะมอบหมายให้สานักงานเกษตรจังหวัดซึ่ง เป็นเจ้าภาพ
หลักของโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล และมีภารกิจที่ตรงกับหน่วยงาน
มติที่ประชุม
ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ก) กิจกรรม (ค) งบรายจ่าย (ง) เป้าหมายโครงการ (จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
255๙ จาก โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการแปรรูปข้าวหอมมะลิ งบประมาณ 500,000 บาท สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
/เป็นหน่วยงาน…
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คือหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
กิจกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปไหมยั่งยืน งบประมาณ
12,900 บาท สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา คือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็น
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการแปรรูปข้าวหอม
มะลิ งบประมาณ 512,900 บาท สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา คือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 โครงการ ดังนี้
แทนเลขานุการฯ
นายพินิจ ช่างไม้
พลังงานจังหวัดชัยภูมิ

ที่
1

1) โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

โครงการปลูกผักเกษตร
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
แสงอาทิตย์
รายการที่ 1 ก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ตาบลบ้านบัว อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)

2,700,000 โครงการปลูกผักเกษตร
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
แสงอาทิตย์
1,350,000 รายการที่ 1 ก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)

รายการที่ 2 ก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)

1,350,000 รายการที่ 2 ก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง)

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
2,700,000 เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเดิม เกษตรกร
ในพื้นที่ปลูกผักแบบกระจายไปตาม
พื้นที่ของตนเอง และไม่มีพื้นที่
1,350,000 สาธารณะประโยชน์เพื่อรวมกลุม่ ปลูก
ผักโดยใช้ระบบสูบน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ จึงขอเปลี่ยนพื้นที่
ดาเนินการ เป็นตาบลนาหนองทุ่ม
อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมซิ ึ่งมี
พื้นทีร่ วม 20 ไร่ จานวนสมาชิก 50
คน มีการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง และ
มีบ่อบาดาลเพื่อรองรับการติดตั้ง
ระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
1,350,000 สถานที่เดิมมีพื้นที่รวม 9 ไร่ มีสมาชิก
เกษตรกร จานวน 66 คน ถือว่ามี
พื้นที่ทาการเกษตรไม่คมุ้ กับการลงทุน
ก่อสร้างระบบสูบน้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งจะต้องใช้ขนาดไม่น้อย
กว่า 2,000 วัตต์ และพื้นที่ตั้งแต่ 20
ไร่ ขึ้นไป จึงจะคุ้มค่ากับการก่อสร้าง
จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ
เป็น ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีพื้นที่ทา
การเกษตร 50 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นบ่อ
น้าสาธารณะประโยชน์

/โครงการ(ตารางต่อ)...
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ที่

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

โครงการ
กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
โดยพื้นที่ดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การดูแล
ของ อบต.ศรีสาราญ สานักงาน
พลังงานจังหวัดชัยภูมิได้สารวจพื้นที่
และทราบว่า อบต.ศรีสาราญ ร่วมกับ
สานักงานเกษตรอาเภอคอนสวรรค์
พัฒนาบึงนกโง่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านเกษตรชุมชน เช่น ปลูกผักปลอด
สารพิษ ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม ประมง
และปศุสัตว์ ทั้งนี้ สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิได้ส่งเสริม
เกษตรนาแปลงใหญ่ด้วย

รวม 1 โครงการ

2,700,000 รวม 1 โครงการ

2,700,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มี
แทนเลขานุการฯ
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดเป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑)
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง
และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินโครงการ ตามแนบท้ายระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ข้อ 1 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินการรายการ
จัดหาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างแตกต่างไปจากที่กาหนดในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งบประมาณแล้ ว ถื อ ว่ า เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสาระสาคัญของรายการ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้อง
ทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน
ตามหนั ง สื อ ส านั ก งบประมาณ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 0704/ว 20 ลงวั น ที่ 13
พฤศจิกายน 2558 กรณีงบลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ด าเนิ น การที่ ไม่ ก ระทบต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายการภายในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เดี ย วกั น
ให้สามารถดาเนินการโอนเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องทาความตกลงกับสานักงบประมาณ จึง
ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ข) พื้นที่ดาเนินการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด
/เห็นชอบให้อนุมัติ…
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เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
255๙ โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีแสงอาทิตย์ ดังนี้
จาก รายการ ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ตาบลบ้านบัว อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น รายการ ก่อสร้างและ
ติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตาบล
นาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,350,000 บาท
จาก รายการ ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็น ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,350,000 บาท
๔.3 เรื่องขอความเห็นชอบแก้ไขชื่อรายการที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดชัยภูมิ มีรายการที่พิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จานวน 1 รายการ
แทน เลขานุการฯ
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ในกลุ่มอาเซียน กิจกรรม
พัฒ นาจุดเรียนรู้และปรับสภาพแวดล้อมหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบูรณาการแบบ
ครบวงจร รายการ ปรับปรุงอาคารจัด นิทรรศการองค์ ความรู้ด้านการผลิ ตไหมนครชั ย
บุริน ทร์ (4 จังหวัด) หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒ นธรรมไหมบ้านเขว้า หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภู มิ งบประมาณ 491,500 บาท จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง จาก หมู่ที่ 1 เป็น หมู่ที่ 14 ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้ประสานไปยังสานักกฎหมาย
และระเบี ย บ ของส านั กงบประมาณแล้ ว ทราบว่า การแก้ ไขค าผิ ดพลาดคลาดเคลื่ อ น
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17
วรรค 2 ให้ หั ว หน้าส่ ว นราชการหรือหั วหน้ ารัฐ วิส าหกิ จแก้ไขรายละเอียดของรายการ
งบประมาณรายจ่ายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีได้ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสาคัญของรายการดังกล่าว
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบให้ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลงค าผิ ด ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
ข้อเท็ จ จริง โครงการเพิ่ ม ศัก ยภาพด้านการตลาดผลิ ตภั ณ ฑ์ ไหมนครชัยบุ ริน ทร์ในกลุ่ ม
อาเซียน กิจกรรม พัฒนาจุดเรียนรู้และปรับสภาพแวดล้อมหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม
บูรณาการแบบครบวงจร รายการ ปรับปรุงอาคารจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการผลิต
ไหมนครชัยบุรินทร์ (4 จังหวัด) หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบ้านเขว้า หมู่ที่ 1 ตาบล
บ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็น รายการ ปรับปรุงอาคารจัดนิทรรศการองค์
ความรู้ ด้ านการผลิ ต ไหมนครชั ยบุ ริน ทร์ (4 จังหวัด ) หมู่บ้ านท่ องเที่ ยววัฒ นธรรมไหม
บ้านเขว้า หมู่ที่ 14 ตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
/ระเบียบวาระที่ ๕…
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ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

-ไม่มี –

ปิดการประชุม เวลา 15.00 น.


(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

