รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ครั้งที่ 2 / 2559
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2559เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธชั้น 1ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุวิทย์
นางพรทิพย์
นายอัสนีย์
นายจารัส
นางอัจฉรา
นายวีระชัย
นายจาเริญ
นางปราณี

คาดี
ยุทธวารีชัย
เชาว์วาทิน
คชศิลา
เคียงวิมลรัตน์
ศรีโอษฐ์
เปล้ากระโทก
วงษ์ชวลิตกุล

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ
9. นายนาวีศักดิ์
10. นายนพรัตน์
11. นายทวีศักดิ์
12. นายชลชิต
13. นายเกียรติพงษ์
14. นายสมภาร

จรรยาเจริญ
แก้วสิงห์
มหารัตนวงศ์
ศรีโยธี
วงศ์ษา
เสี่ยงบุญ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
15. นายนพรัตน์
16. นายสิงหชัย
17. นายอาคม
18. นายเดโช
19. นางวันเพ็ญ
20. นายภูษิต
21. นายกังวาน
22. นายสมศรี

ทองประกอบ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผ่องบุรุษ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
พิญญศักดิ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
วันทนาพิทักษ์ แทน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
ศรีศิริโชคชัย แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
วงศ์อิน
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
วงศ์วัฒนาโสภณ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ทองหล่อ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
/จังหวัดสุรินทร์...
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จังหวัดสุรินทร์
23. นายณรงค์
24. นายไชยยศ
25. นางกรรณิการ์
26. นายราชันย์
27. นายเสรี
28. นางชวนพิศ
29. นางสาวจิรฐา

รักร้อย
วิทยา
พลบูรณ์ศรี
ช่วงชัย
สมเป็น
สืบสังข์
ชัยชนะไพศาล

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
2. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. นายสาราญ ธรรมมานอก
ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา
4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
6. นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
7. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
8. นายอุทัย แสนกล้า
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
9. นางลาวัลย์ งามชื่น
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พ.ต.ท.บุญส่ง
2. พ.ต.ท.ธนัท
3. นายอุทัย
4. นายทินกรณ์
5.
6.
7.
8.
9.

แก่นวงศ์
ธรรมรังษี
ภูริพงศธร
พรหมคุณ

ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
นายช่างเทคนิคชานาญงาน
สานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน
วิศวกรโยธา แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นายณัฐนาท สันทัดพร้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
นางฐิตารีย์
ปราบมนตรี แทน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวเกศกนก หมีกุละ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
/10.นางณัฐกฤตา....
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10. นางณัฐกฤตา

เสยกระโทก

11. นายธีรพร
12. นายสมบัติ
13. นายเฉลิมชัย
14. นายสมบัติ
15. นายสุรัตน์

พลวัน
โหมดขาว
แก้วกระจ่าง
มีลักษณะสม
ดิษฐเชาวลิต

16. นายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
17. นายพจน์
จิตตรัยพจน์
18. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
19. นางลักขณา บุณนา
20. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
21. นายไพฑูรย์ ยังรักษา
22. นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
23. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
24. นางสาวโชติรส มีอานาจ
25. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
26. นางสาวทองคา รักวงษ์
27. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
ที่ว่าการอาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผู้อานวยการกองช่าง เทศบาลตาบลภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แทน ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
แทน พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุวทิ ย์ คาดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในที่ประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

/ระเบียบวาระที่ 1...
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ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ติดภารกิจจึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน
การประชุม
รับทราบ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันอังคารที่ 2
กุมภาพันธ์ 2559)
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันอังคารที่ 2
กุมภาพันธ์ 2559 รวม 29 หน้า และได้จัดส่งให้ จังหวัดในกลุ่มเพื่อทราบและ
ดาเนิ น การในส่ ว นที่ เกี่ยวข้องแล้ ว รวมทั้ งได้แจกจ่ายให้ ทุ กท่านในวัน นี้ด้ว ยแล้ ว
หากมีคาหรือข้อความใดที่เห็นว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และ
ประสงค์จ ะแก้ไขหรือปรับปรุง ขอให้ แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ
๓.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)
กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมโรงแรมวีวัน โฮเทล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ที่ประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทนเลขานุการฯ
ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติที่ประชุมในวาระ
การพิจารณา ดังนี้
ที่
1

2

3

เรื่อง
มติที่ประชุม
เรื่อง ค้นพบไดโนเสาร์พันธ์ใหม่ของโลก ชื่อพระราชทาน
รับทราบ
“สิรินธรน่า โคราชเอนซิส” เสนอโดยจังหวัดนครราชสีมา :
ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์ และ ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี
สถาบันไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน
รับทราบ
แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2560 เสนอ
โดยจังหวัดนครราชสีมา : นายอักษร แสนใหม่ ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง การยกระดับสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบิน
เห็นชอบ และรายงาน
ศุลกากร เสนอโดยจังหวัดบุรีรัมย์ : นายนพรัตน์ ทอง
กรอ.ส่วนกลาง เพื่อโปรด
ประกอบ หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรมั ย์
พิจารณา ผ่าน
กระทรวงมหาดไทย

/ที่(ตารางต่อ)...
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ที่
4

5

6

7

8

9

มติที่ประชุม

เรื่อง
เรื่อง การยกระดับด่านชายแดนและจุดผ่อนปรนการค้า
ช่องสายตะกู เป็น จุดผ่านแดนถาวร เสนอโดยจังหวัด
บุรีรัมย์ : นายนพรัตน์ ทองประกอบ หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดบุรีรมั ย์
เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ข้าวมีคณ
ุ ภาพต่า
เสนอโดยจังหวัดบุรีรัมย์ : นายนพรัตน์ ทองประกอบ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

มติที่ประชุม
เห็นชอบ และรายงาน
กรอ.ส่วนกลาง เพื่อโปรด
พิจารณา ผ่าน
กระทรวงมหาดไทย
เห็นชอบ และรายงาน
กรอ.ส่วนกลาง เพื่อโปรด
พิจารณา ผ่าน
กระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เสนอโดยจังหวัด
เห็นชอบ และ
บุรีรัมย์ : นายนพรัตน์ ทองประกอบ หัวหน้าสานักงาน
มอบหมายให้หัวหน้า
จังหวัดบุรีรมั ย์
สานักงานจังหวัด ทั้ง 4
จังหวัด ประชุมอีกครั้ง
เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า จะ
เสนอขอรับการสนับสนุน
ในลักษณะใด เพื่อเป็น
การบูรณาการร่วมกันของ
กลุ่มจังหวัด ฯ
เรื่อง ปัญหาราคามันสาปะหลังตกต่า เสนอโดยจังหวัด
เห็นชอบ และรายงาน
นครราชสีมา : นายธวัชชัย เหล่าพิรุฬห์ พาณิชย์จังหวัด
กรอ.ส่วนกลาง เพื่อโปรด
นครราชสีมา
พิจารณา ผ่าน
กระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เห็นชอบ และรายงาน
ตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น จังหวัด กาฬสินธุ์ จังหวัด
กรอ.ส่วนกลาง เพื่อโปรด
ร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม) ขอความร่วมมือสนับสนุน พิจารณา ผ่าน
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา กระทรวงมหาดไทย
(ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร
ศรีสะเกษ และสุรินทร์) เพื่อเสนอให้รัฐบาลประกาศให้เป็น
คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์ เพิ่มเติม เสนอโดยจังหวัดร้อยเอ็ด :
นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กลุ ประธานหอการค้าจังหวัด
ร้อยเอ็ด
เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโลกของช้าง
เห็นชอบ และรายงาน
(Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลก :
กรอ.ส่วนกลาง เพื่อโปรด
นายกิติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วน
พิจารณา ผ่าน
จังหวัดสุรินทร์
กระทรวงมหาดไทย

ทราบ
/3.2 ผลการเบิกจ่าย...
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3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. ๒๕๕9
ณ วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๕9
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ รั บ การจั ดสรรงบประมาณ จ านวน
แทนเลขานุการฯ
๒๙๒,427,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย 272,541,203.10 บาท (ร้อยละ 93.64)
ยังไม่เบิกจ่าย 17,724,200 บาท เงินเหลือจ่ายพับไป 1,373,196.90 บาท
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM
รวม

เบิกจ่าย
งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
จานวน
๗3,590,0๐๐.00
62,914,546
๗2,837,27๐.00 64,049,252.21
๗๑,365,429.00 71,344,811.73
71,634,901.00 71,249,500.17
3,๐๐๐,๐๐๐.00
2,983,092.99
๒๙๒,427,๖๐๐.00 272,541,203.10

ร้อยละ
85.63
88.95
100.00
100.00
100.00
93.64

ยังไม่เบิกจ่าย

เหลือจ่าย

9,768,000
118,454
7,956,200 831,817.79
20,617.27
- 385,400.83
16,907.01
17,724,200 1,373,196.90

จังหวัดนครราชสีมา ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ คือโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทหินพนมวัน ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 9,768,000 บาท จากการตรวจติดตามการดาเนินโครงการใน
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบว่า สาเหตุที่ยังดาเนินการล่าช้าเนื่องจากยังติดในเรื่องของการ
ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมศิลปากร โดยเฉพาะรายการที่เป็นการปรับปรุงถนนบริเวณ
ปราสาทหิ น พนมวั น ปรากฏว่ าอยู่ ในความดู แลขององค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด
นครราชสีมา (อบจ.) ซึ่งทาง อบจ. มีงบประมาณที่จะดาเนินการอยู่แล้ว ขอเชิญผู้แทนจาก
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาชี้แจงในที่ประชุม
นางสาวเกศกนก หมีกุละ
เนื่องจาก รายการการปรับปรุงถนนบริเวณปราสาทหินพนมวัน
ผู้แทน สนง. การท่องเที่ยวฯ ทางอจบ.จะเข้ามาดาเนินการเพราะเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบ จึงขอนาเรียนว่าจาเป็นต้อง
ยกเลิกรายการการปรับปรุงถนนดังกล่าว รวมทั้งขอยกเลิกรายการ ติดตั้งป้ายบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณปราสาทหินพนมวันด้วย สาหรับผลความคืบหน้าในการดาเนินโครงการ
ขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 70
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดชัยภูมิ มีงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายจานวน 3 กิจกรรม
แทนเลขานุการฯ
จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ 7,956,200 บาท ขณะนี้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
จัดทาเอกสารเสนอขอเบิกเงินงบประมาณ

/นางพรทิพย์...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได้ รั บ การจั ดสรรงบประมาณ จ านวน
แทนเลขานุการฯ
388,534,5๐๐ บาท เบิกจ่าย 61,141,697.08 บาท (ร้อยละ 17.30) ยังไม่
เบิกจ่าย 292,201,938.46บาท เงินเหลือจ่าย 35,190,864.46 บาท
จัดซื้อจัดจ้าง/ก่อหนี้
เบิกจ่าย
งบประมาณ
ผูกพัน
จังหวัด
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
จานวน
จานวน
นครราชสีมา 95,212,100
75,488,200
9,915,333
ชัยภูมิ
95,997,500
67,844,850
37,565,315
บุรีรัมย์
101,361,800
39,607,948
5,296,416
สุรินทร์
92,963,100 54,350,817.54
7,703,152
OSM
3,000,000
661,481.08
661,481.08
รวม
388,534,500 287,291,815.54 61,141,697.08

ยังไม่เบิกจ่าย

เหลือจ่าย

ร้อยละ
10.59
83,678,867
1,617,900
44.60
46,659,935
11,772,250
5.51
90,815,432
5,249,952
10.08 68,709,258.54 16,550,762.46
22.05
2,338,518.92
17.30 292,201,938.46 35,190,864.46

ผลการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวมยั ง ต่ ากว่ า เป้ า หมายที่ ก าหนด เนื่ อ งจาก
งบประมาณที่ยั งไม่เบิก จ่ายส่ ว นใหญ่ เป็ นงบลงทุ น ซึ่ งจากการตรวจติ ดตามการ
ด าเนิ น โครงการตามแผนป ฏิ บั ติ ร าชการป ระจ าปี ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2
พบว่า โครงการที่เป็นงบลงทุน ผู้รับจ้างจะเบิกจ่ายเพียงงวดเดียว แม้ว่าสัญญาจ้าง
จะแบ่งเบิกจ่ายเป็นงวด ทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการเบิกจ่าย
ตามงวดงานที่กาหนด เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของการเบิกจ่าย โดยกลุ่มจังหวัดฯ
คาดว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2559 จะมียอดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 42
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท
0212.1/ว 0734 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
แทนเลขานุการฯ
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่
1/2559 เมื่ อ วัน ที่ 28 มกราคม 2559 ได้ มี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบการขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการขอใช้ง บประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มี
มติ เมื่อวัน ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เห็ นชอบให้ ขยายเวลาการก่อหนี้รายจ่ายงบ
ลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559
ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
/งบประมาณ…
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งบประมาณ พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามมติคณะรับมนตรีข้างต้น จึงขอให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดดาเนินการและเตรียมความพร้อม ดังนี้
1. โครงการรายจ่ายงบลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้
ด าเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ให้ ทั น ภายในเดื อ นมี น าคม 2559 หากไม่ ส ามารถ
ดาเนิ น การก่อหนี้ ผู กพั นได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2559 ให้ ส่งคืนงบประมาณ
ดังกล่าว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2. โครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงทั้งที่กระทบแผนและไม่กระทบ
แผน ให้ เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ด าเนิ น การตามกฎ ระเบี ย บ หรื อ หลั ก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับส่วนงบประมาณ พร้อมทั้ง ดาเนินการหาตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน
โดยระบุ เป็ น เงื่อ นไขว่ า จะลงนามในสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ ได้ ต่ อ เมื่ อ
สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้แจ้งยืนยันเป็นหนังสือให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดใช้งบประมาณดังกล่าวได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 แนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการใช้เงินเหลือจ่าย
งบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ที่ประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล โดยสานักงาน ก.พ.ร. และสานักงบประมาณ
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ชี้แจงแนวทางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
แทนเลขานุการฯ
รายจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
- จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งคาขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. ให้สานักงาน ก.พ.ร. แบ่งออกเป็น 2 กรณี
กรณี
ไม่กระทบแผน

งบลงทุน
 ปิดรับคาขอของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559
 สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ รัฐมนตรีที่
กากับดูแลพิจารณา 14 – 18 มีนาคม
2559
 ส่งให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดลงนามใน
สัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

งบรายจ่ายอื่นๆ
เปิดรับคาขอโอนเปลีย่ นแปลง 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1
 ปิดรับคาขอของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายในวันที่
7 มีนาคม 2559
 สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ รัฐมนตรีที่กากับดูแล
พิจารณา 14 – 18 มีนาคม 2559
 จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ดาเนินการตามสานัก
งบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

/กรณี(ตารางต่อ)...
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กรณี

กระทบแผน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่นๆ
รอบที่ 2
 ปิดรับคาขอของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายในวันที่
8 เมษายน 2559
 สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ รัฐมนตรีที่กากับดูแล
พิจารณา 26 – 29 เมษายน 2559
 จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ดาเนินการตามสานัก
งบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ปิดรับคาขอของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายในวันที่
8 เมษายน 2559
 สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
งบประมาณ พิจารณา 26 – 29 เมษายน 2559
 สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ รัฐมนตรีที่กากับดูแล
พิจารณา
 จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ดาเนินการตามสานัก
งบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

-

- จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่งคาขอใช้เงินเหลือจ่ายฯทั้งงบลงทุนและ
รายจ่ายอื่นๆที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. ให้สานักงาน ก.พ.ร.แบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณี
งบลงทุนและงบ
รายจ่ายอื่นๆ

ไม่กระทบแผน
เปิดรับคาขอโอนเปลีย่ นแปลง 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1
 ปิดรับคาขอของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2559
 สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ รัฐมนตรีที่
กากับดูแลพิจารณา 14 – 18 มีนาคม
2559
 จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ดาเนินการตาม
สานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม
รอบที่ 2
 ปิดรับคาขอของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559
 สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ รัฐมนตรีที่
กากับดูแลพิจารณา 26 – 29 เมษายน
2559
 จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ดาเนินการตาม
สานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม

กระทบแผน
 ปิดรับคาขอของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายในวันที่
8 เมษายน 2559
 สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและ
งบประมาณ พิจารณา 26 – 29 เมษายน 2559
 สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ รัฐมนตรีที่กากับดูแล
พิจารณา
 จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ดาเนินการตามสานัก
งบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
๔.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย ข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
แทนเลขานุการฯ
กลุ่มจังหวัด ฯ ที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ดังนี้
๑) ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของ
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้
.
(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการ
แทนโครงการเดิม
ข้อ ๒ การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่ ม
จังหวัดนอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ถือว่า เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ฯลฯ
ข้อ ๔ ให้ ก.บ.ก. มีอานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และ
ข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

/เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบ...
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เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่ม
จังหวัดแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้ ก.น.จ.ทราบ ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันสิ้นไตรมาส
๒) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ ๒๔ หั วหน้ าส่ วนราชการ หรือหั วหน้ ารัฐวิ สาหกิ จมี อ านาจโอนและหรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ
ภายใต้ แผนงานเดี ยวกั น ยกเว้ นงบบุ คลากร เพื่ อจั ดท าผลผลิ ตหรื อโครงการตาม
เป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือ
พระราชบั ญญั ติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่ มเติมเป้าหมายผลผลิตหรื อ
โครงการเดิ มดังกล่ าว ให้ บรรลุ เป้าหมายการให้ บริ การกระทรวง หรือเป้ าหมายตาม
แผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้อง ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็น
การกาหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน
หรือเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการ
ปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณตามข้ อ ๑๑ วรรคหนึ่ งและในกรณี
ที่เป็ นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อ
หน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาทตามลาดับ
ข้ อ 25 หั วหน้ าส่ วนราชการหรื อหั วหน้ ารั ฐวิ ส ากิ จมี อ านาจโอนและหรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใดๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้
แผนงานเดี ยวกั น ที่ เหลื อจ่ ายจากการด าเนิ นงานบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมาย
ผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ไปใช้จ่ ายเป็ นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มิ ให้ น าไปใช้ จ่ายเป็ นรายการอัตราบุ คลากรตั้งใหม่
รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้นาไปใช้จ่ายหรือ
สมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานัก
งบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้สาธารณูปโภคค้างชาระ หรือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นตามข้อ
ผูกพันสัญญาค้างชาระ ให้โอนไปชาระเป็นลาดับแรกก่อนตามลาดับ
การโอนเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ ายตามวรรคหนึ่ ง เพื่ อจั ดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่ วยต่ากว่าหนึ่ งล้านบาทและต่ากว่าสิ บ
ล้านบาทตามลาดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม

/นายนพรัตน์...
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นายนพรัตน์ ทองประกอบ
จังหวัดบุรีรัมย์ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ดังนี้
บุรีรัมย์
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

1

โครงการพัฒนาบริเวณด่าน
การค้าชายแดนกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ตลาดจุด
ผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรรี ัมย์ ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 4.500
กิโลเมตร สูง 2.45 เมตร
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดบุรีรมั ย์

4,865,900

โครงการพัฒนาบริเวณด่าน
การค้าชายแดนกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างรั้ว
บริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรน
การค้าช่องสายตะกู ตาบลจัน
ทบเพชร อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรมั ย์ ความยาวไม่
น้อยกว่า 4.500 กิโลเมตร สูง
2.45 เมตร
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดบุรีรมั ย์

4,865,900

4,865,900

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

4,865,900 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรม เนื่องจาก
เดิมพื้นที่ที่จะดาเนินการก่อสร้างรัว้
เป็น รูปสีเ่ หลีย่ มล้อมรอบพื้นที่ตลาด
จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-จุ๊บ
โกกี ซึ่งบริเวณการก่อสร้างรั้วบางส่วน
จะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา
จังหวัดบุรีรมั ย์ได้ทาเรื่องขออนุญาตใช้
พืน้ ที่ต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อก่อสร้าง
อาคารสถานที่ตลาดจุดผ่อนปรน
การค้าช่องสายตะกู-จุ๊บโกกี เนื้อที่
500 ไร่ และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาเรื่อง
แต่เนื่องจากสานักงานอุทยานแห่งชาติ
ตาพระยาได้มีหนังสือ ด่วนทีส่ ุด ที่ ทส
0911.603/237 ลง 4 ก.พ.59
แจ้งว่าการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ก่อน จึงจะ
ดาเนินการได้ ส่งผลให้ยังไม่สามารถ
ที่จะดาเนินการโครงการดังกล่าวในเขต
พื้นที่อุทยานฯ ได้ จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้าง
รั้วบริเวณพื้นที่ด้านหน้าตลาดฯ ให้เป็น
แนวยาวแนวเพียงแนวเดียว เพื่อกัน้
บริเวณพื้นที่ดา้ นหน้าตลาดฯ ตามแนว
ถนนโครงการจัดสรรที่ดินทากินบ้าน
สายโท 6 ใต้ หมู่ 5 ตาบลจันทบเพชร
จากริมถนนด้านทิศตะวันออกไปด้าน
ตะวันตก มีความยาว 4,500 เมตร

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงแบบรูป
รายการและความยาวของรั้วเช่นเดิม

จานวน 1 กิจกรรม

4,865,900

4,865,900

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มี
แทนเลขานุการฯ
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดเป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑)
(ก) กิจกรรม (ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณา
กลั่ น กรอง และให้ ความเห็ นชอบโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่ ม
จั ง หวั ด ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั งหวั ด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ก) กิจกรรม (ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอน
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ไม่ ก ระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข อง
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นาของกลุ่มจังหวัด เห็ นชอบให้ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการพัฒนาบริเวณด่าน
การค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์ จาก กิจกรรม ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่
ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุ รี รั ม ย์ ความยาวไม่ น้ อ ยกว่า 4.500 กิ โลเมตร สู ง 2.45 เมตร งบประมาณ
4,865,900 บาท เป็นกิจกรรม ก่อสร้างรั้ว บริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้า
ช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ความยาวไม่น้อย
กว่า 4.500 กิโลเมตร สู ง 2.45 เมตรงบประมาณ 4,865,900 บาท ตามที่
จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ

/นางลักขณา...
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นางลักขณา บุณนา
ผู้แทน สนง. พาณิชย์
จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
สู่ภูมิภาคและอาเซียน ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

1

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าชายแดนกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์ สูภ่ ูมภิ าคและ
อาเซียน
กิจกรรมที่ 1 การแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์
ดาเนินการจัดกิจกรรม จานวน
1 ครั้ง
(งบดาเนินงาน)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

2,850,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าชายแดนกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์ สูภ่ ูมภิ าคและ
อาเซียน
กิจกรรมที่ 1 การแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์
ดาเนินการจัดกิจกรรม จานวน
2 ครั้ง
(งบดาเนินงาน)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

2,850,000

จานวน 1 กิจกรรม

2,850,000

2,850,000

จานวน 1 กิจกรรม

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

2,850,000 ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้
งบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางราชการอย่าง
สูงสุด โดยปรับจากการดาเนินการเพียง 1
ครั้ง เป็นดาเนินการ 2 ครั้ง
โดยมีห้วงเวลา ในการดาเนินงาน
ปรับจากไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
2,850,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มี
แทนเลขานุการฯ
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดเป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑)
(ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และ
ให้ ค วามเห็ น ชอบโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยของกลุ่ ม จั งหวั ด ที่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิ บัติราชการประจาปีของกลุ่ มจังหวัด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม
จังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) (ง) เป้าหมายโครงการ และข้อ ๔ เห็นว่าการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน กิจกรรม การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 2,850,000 บาท เป้าหมายการจัดกิจกรรม
จาก 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ
/4.2 เรื่องขออนุมัติ ...
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๔.2 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดนครราชสีมาขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แทนเลขานุการฯ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอเชิญผู้แทนจากสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาชี้แจง
นางสาวเกศกนก หมีกุละ
ขออนุมัติเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ผู้แทน สนง. การท่องเที่ยวฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาดาเนิน
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุม่ นครชัยบุรนิ ทร์
กิจกรรมจักรยานท่องเที่ยวเชิงกีฬา งบประมาณ 1,600,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
1

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง

กิจกรรมที่ 1 ระบบสูบน้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา
2 โครงการปลูกผักเกษตร
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
แสงอาทิตย์
กิจกรรมที่ 1 จัดทาระบบสูบ
น้าโดยใช้ระบบโซล่าเซล
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
การรักษาความปลอดภัย
เพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

341,700

โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 จักรยาน
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา
(งบดาเนินงาน)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

4,000

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

1,600,000 เนื่องจากโครงการเดิมบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีเงินเหลือจ่าย จึง
นามาดาเนินโครงการใหม่ที่บรรจุใน
1,600,000 แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับแนวทาง
ครม. ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ว 46/2558 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อกระตุน้
เศรษฐกิจการท่องเทีย่ วให้กลุ่มจังหวัด

21,000
21,000

21,000

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
บริเวณแหล่งเรียนรู้ปราสาท
หินพนมวัน ตาบลบ้านโพธิ์
อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
(งบลงทุน : ครุภัณฑ์)
หน่วยดาเนินการ ตารวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมา

21,000

โครงการพัฒนาโครงข่ายทาง
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและ
กระจายสินค้า
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
นครราชสีมา 4033 แยกทาง
หลวง 2256 – บ้านช่อง
สาราญ อาเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร
ระยะทาง 3.040 กิโลเมตร
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ แขวงทาง
หลวงชนบทนครราชสีมา
5 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าวัด
เสมาธรรมจักร ตาบลเสมา
อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 5.225
กิโลเมตร (งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ แขวงทาง
หลวงชนบทนครราชสีมา

352,000

4

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

352,000

1,206,000

441,000

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านมะรุม
- บ้านโนนวัด ตาบลพลสงคราม
อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 - 1.00 เมตร
ระยะทาง 3.670 กิโลเมตร
หน่วยดาเนินการ แขวงทาง
หลวงชนบทนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเพิก บ้านธารปราสาท ตาบลหลุม
ข้าว อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 - 1.00 เมตร
ระยะทาง 2.460 กิโลเมตร
หน่วยดาเนินการ แขวงทาง
หลวงชนบทนครราชสีมา
รวม 5 โครงการ

437,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 1 โครงการ

1,600,000

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

328,000

1,604,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนเลขานุการฯ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่
มี ผ ลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด และแผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย กรณีใช้เงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิ บัติราชการประจาปีข องกลุ่ มจังหวัด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม
จั ง หวั ด และข้ อ ๖ การใช้ งบประมาณเหลื อจ่ ายของจั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ดที่ ได้
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และ
ข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) ข้อ ๔ และข้อ ๖ เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น
ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาของ
/กลุ่มจังหวัด…
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กลุ่ ม จั งหวั ด อาศั ย อ านาจของ ก.บ.ก. เห็ น ชอบให้ ใช้ เงิน เหลื อ จ่ า ยงบประมาณ
รายจ่ าย โครงการตามแผนปฏิ บั ติราชการประจ าปี ของกลุ่ ม จังหวัด ฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 1,600,000บาท
(งบลงทุน) ไปดาเนินโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กลุ่ ม นครชั ย บุ ริ น ทร์ จ านวน 1 กิ จ กรรม งบประมาณ 1,600,000 บาท
(งบดาเนินงาน) ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แทนเลขานุการฯ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอเชิญผู้แทนจังหวัดชัยภูมิชี้แจง
นายสมบัติ มีลักษณะสม
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ผู้แทนจากโครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาดาเนิน
ชลประทานชัยภูมิ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสู่สากล
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการ
ผลิตข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพดี
1.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
หอมมะลิคุณภาพดี
(งบลงทุน: ครุภัณฑ์)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ

341,700

กิจกรรมที่ 2 การแปรรูป
ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
2.1 การส่งเสริมและ
พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ข้าวในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
(งบลงทุน: ครุภัณฑ์)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ

180,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคาร
บังคับน้าในลาห้วยช่อระกา
บ้านโนนมะเกลือ ตาบล
นาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างอาคาร
ท่อลอดส่งน้าจากลาห้วยน้อย
เข้าสู่หนองเขื่อง ตาบลกุดตุ้ม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ

161,700

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

9,842,000 เนื่องจากโครงการเดิมบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีเงินเหลือจ่าย จึง
6,779,000 นามาดาเนินโครงการใหม่ที่บรรจุใน
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับแนวทาง ครม.
ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ว 46/2558 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง บรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนกรณี
1,503,000 เร่งด่วนและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างทั่วถึง ในเรื่องของ
แหล่งน้าเพือ่ การเกษตรและอุปโภค
บริโภค

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

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

2

โครงการปลูกผักเกษตร
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
แสงอาทิตย์
กิจกรรมที่ 1 จัดทาระบบสูบ
น้าโดยใช้ระบบโซล่าเซล
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
เกษตรจังหวัดชัยภูมิ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้า ขุด
ลอกอ่างเก็บน้าท่าช้างคล้อง
พร้อมอาคารประกอบ บ้านพี
พวย ตาบลสระโพนทอง อาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้า
ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยหาด
พร้อมอาคารประกอบ
บ้านวังชมภู ตาบลดงกลาง
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างระบบส่ง
น้าบ้านหนองไผ่ พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านหนองไผ่ ตาบล
หนองไผ่ อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ

31,000

กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกลาห้วย
กุดป้อม บ้านโนนทรายคา หมู่
ที่ 4 ตาบลผักปัง อาเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ ที่ทาการ
ปกครองอาเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ

1,560,000

3

31,000

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

6,443,371
1,050,000

1,856,147

544,800

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างระบบส่ง
น้าสถานีสูบน้าบ้านหนองเขื่อง
พร้อมอาคารประกอบ บ้าน
หนองเขื่อง ตาบลกุดตุ้ม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างระบบ
ส่งน้าฝายน้าล้นบ้านนาสีนวล
พร้อมอาคารประกอบ บ้านนา
สีนวล ตาบลนาฝาย อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 6 ก่อสร้างระบบส่ง
น้าฝายบ้านสาราญ พร้อม
อาคารประกอบ บ้านสาราญ
ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้า
ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยไผ่ใต้
พร้อมอาคารประกอบ บ้านไผ่
ใต้ ตาบลหนองแวง อาเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ

34,788

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

766,250

376,500

1,814,886

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

4

โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งป้ายบอก
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ถนน
สาย ชย.3001 แยกทางหลวง
หมายเลข 201 - แยกทาง
หลวงหมายเลข 2159
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ แขวงทาง
หลวงชนบทชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งป้ายบอก
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ถนน
สาย ชย. 3006 แยกทาง
หลวงหมายเลข 225 - แยก
ทางหลวงหมายเลข 2354
อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ แขวงทาง
หลวงชนบทชัยภูมิ
โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนคร
ชัยบุรินทร์ ในกลุ่มอาเซียน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาจุดเรียนรู้
และปรับสภาพแวดล้อม
หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม
ไหมบูรณาการแบบครบวงจร
(27 หมู่บา้ น)
(งบลงทุน: ครุภัณฑ์)

112,000

5

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

82,000

30,000

125,080
125,080

/โครงการ(ตารางต่อ)...

22

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

6

โครงการพัฒนาโครงข่ายทาง
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและ
กระจายสินค้า
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 2054 ตาบล
ช่องสามหมอ - แยกทางหลวง
หมายเลข 2233 กม. ตาบล
ศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 - 1.00 เมตร
ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ แขวงทาง
หลวงชนบทชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 201 - แยก
ทางหลวงหมายเลข 202
ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00 - 1.00
เมตร ระยะทาง 2.045
กิโลเมตร
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ แขวงทาง
หลวงชนบทชัยภูมิ

1,647,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

952,200

694,800

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

7

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling)
ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน ป่าปรงพันปี บ้านห้วย
ผักหนาม - บ้านซับสีทอง
ตาบลซับสีทอง อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผิวทาง
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.00 - 1.50
เมตร ระยะทาง 2.575
กิโลเมตร
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ แขวงทาง
หลวงชนบทชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place
Recycling) ถนนเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติไทรทอง - อุทยาน
แห่งชาติป่าหินงาม บ้าน
สะพานหิน - บ้านสะพานยาว
ตาบลโป่งนก อาเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 - 1.50 เมตร
ระยะทาง 1.565 กิโลเมตร
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ แขวงทาง
หลวงชนบทชัยภูมิ
รวม 7 โครงการ

1,314,444

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 1 โครงการ

9,842,000

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

838,500

475,944

10,014,595

/นางพรทิพย์…
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดชัยภูมิ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนเลขานุการฯ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ ยนแปลง
ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย กรณีใช้เงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิ บัติราชการประจาปีของกลุ่ มจังหวัด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม
จั ง หวั ด และข้ อ ๖ การใช้ งบประมาณเหลื อจ่ ายของจั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ดที่ ได้
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และ
ข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) ข้อ ๔ และข้อ ๖ เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น
ไม่ ก ระทบต่ อแผนปฏิ บั ติราชการประจาปี ของกลุ่ มจั งหวัด และแผนพั ฒ นาของ
กลุ่ ม จั งหวั ด อาศั ย อ านาจของ ก.บ.ก. เห็ น ชอบให้ ใช้ เงิน เหลื อ จ่ า ยงบประมาณ
รายจ่ าย โครงการตามแผนปฏิ บั ติราชการประจ าปี ของกลุ่ ม จังหวัด ฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 9,842,000 บาท
เป็ น งบลงทุ น : ครุ ภั ณ ฑ์ จ านวน 466,780 บาท เป็ น งบลงทุ น : ที่ ดิ น และ
สิ่ งก่อสร้ าง จ านวน 9,375,220 บาท ไปดาเนิน โครงกานพัฒ นาแหล่ งน้ าเพื่ อ
การเกษตร จานวน 3 กิจกรรม งบประมาณรวม 9,842,000 บาท (งบลงทุน :
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แทนเลขานุการฯ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1

โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
กิจกรรม ขุดลอกอ่างเก็บน้า
ห้วยลึก พร้อมอาคารประกอบ
บริเวณแหล่งปลูกข้าวหอม
มะลิภูเขาไฟ บ้านโคกเมือง
ตาบลจระเข้มาก อาเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรมั ย์
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานบุรีรัมย์

4,200,000

โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกหนองคู
ขาด บ้านไผ่น้อย ตาบลลุมปุ๊ก
อาเภอเมืองบุรรี ัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์
(งบลงทุน: สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ โครงการ
ชลประทานบุรีรัมย์

4,200,000

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

5,200,000 เนื่องจากโครงการเดิมบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีเงินเหลือจ่าย จึง
5,200,000 นามาดาเนินโครงการใหม่ที่บรรจุใน
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 สอดคล้องกับแนวทาง
ครม. ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ว 46/2558 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง บรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนกรณี
เร่งด่วนและตอบสนองความต้องการ

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

2

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรม ปรับปรุงขยายช่อง
จราจร จาก 2 ช่อง เป็น 4
ช่องจราจร ทางหลวง
หมายเลข 224 ตอน
หนองต้อ - ตาเมียง กิโลเมตร
171+925 - กิโลเมตร
173+345 บ้านสายโท 2
หมู่ที่ 8 ตาบลตลาดนิคม
ปราสาท อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรมั ย์ ขยายผิวจราจร
กว้าง 19.00 เมตร
ระยะทาง 1.420 กิโลเมตร
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ แขวงการ
ทางบุรีรัมย์
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่
สากล
กิจกรรม เสริมสร้างองค์
ความรูผ้ ลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ : ก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์เพื่อการแสดง
กิจกรรมวัฒนธรรมไหม
สืบสานผลิตภัณฑ์ไหม ณ หมู่ที่
3 ตาบลบ้านยาง อาเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรมั ย์
(งบลงทุน: ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

670,000

3

670,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
ของประชาชนอย่างทั่วถึง ในเรื่องของ
แหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภค
บริโภคโดยมีโครงการชลประทาน
บุรีรัมย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ

266,000
266,000

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

4

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
การรักษาความปลอดภัย
เพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
กิจกรรม ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
และจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่ง
การระบบโทรทัศน์วงจรปิด
บริเวณถนนด้านหน้าแหล่ง
ท่องเที่ยวช่วงถนนสาย บุรีรัมย์
- สุรินทร์ ตาบลอิสาณ และ
ช่วงถนนสายบุรีรัมย์ - ประ
โคนชัย ตาบลเสม็ด - ตาบลอิ
สาณ อาเภอเมืองบุรรี ัมย์
จังหวัดบุรีรมั ย์
(งบลงทุน: ครุภัณฑ์)
หน่วยดาเนินการ ตารวจภูธร
จังหวัดบุรีรมั ย์
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ

69,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

69,000

5,205,000

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

5,200,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนเลขานุการฯ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่
มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย กรณีใช้เงินเหลือจ่ายของกลุ่มจั งหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิ บัติราชการประจาปีของกลุ่ มจังหวัด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม
จั ง หวั ด และข้ อ ๖ การใช้ งบประมาณเหลื อจ่ ายของจั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ดที่ ได้
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และ
ข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ ๑ (๑) ข้อ ๔ และข้อ ๖ เห็นว่าการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น
ไม่ ก ระทบต่ อแผนปฏิ บั ติราชการประจาปี ของกลุ่ มจั งหวัด และแผนพั ฒ นาของ
กลุ่ ม จั งหวั ด อาศั ย อ านาจของ ก.บ.ก. เห็ น ชอบให้ ใช้ เงิน เหลื อ จ่ า ยงบประมาณ
รายจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปี
/งบประมาณ...

27

งบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 5,200,000 บาท
เป็น งบลงทุน: ครุภัณฑ์ จานวน 69,000 บาท เป็น งบลงทุน: ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จ านวน 5,131,000 บาท ไปดาเนิ น โครงกานพั ฒ นาแหล่ งน้ าเพื่ อ การเกษตร
จ านวน 1 กิ จ กรรม งบประมาณรวม 5,200,000 บาท (งบลงทุ น : ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง) ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ
๔.3 เรื่อง โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เนื่องจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แทนเลขานุการฯ
ภายใต้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดทาโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยมีที่มาและความสาคัญคือ
1. เนื่องจากมีการใช้ที่ดินไม่ตรงกับศักยภาพของที่ดิน
2. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) ภาคการเกษตร 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ผลผลิต การบริโภค และการตลาดที่
เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2 การจัด Zoning ภาคการเกษตร
ขั้นตอนที่ 3 การทับซ้อนของแผนที่ ผลผลิต คมนาคม การแปรรูป ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเหมาะสมของดินและน้า
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Master Map)
3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ได้ดาเนิ น การจั ดหาทางเลื อกที่ เหมาะสมในการกาหนดพื้ น ที่ผ ลิ ตสิ น ค้าเกษตรที่
เหมาะสม และก่อให้เกิดรายได้สูงสุดกับเกษตรกร
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสาคัญที่จะดาเนินโครงการ
โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 3 ส่วน 1) การดูแลพื้นที่ 2) เรื่องพืช 3) บุคลากร
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning เป็นหัวใจสาคัญในการจัดการ
ผลผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งรัฐบาลต้องการลด
ต้นทุนการผลิตทางเกษตรและบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร โดยการปรับสมดุล
ของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของสินค้าเกษตรในแต่ละพื้นที่
และมีโมเดลแนะนาปลูกพืชทดแทน ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ ถั่วเหลื อง
ปาล์มน้ามัน มันสาปะหลัง อ้อย ฯลฯ เพื่อปลูกทดแทนข้าวและยางพาราในพื้นที่ที่
ไม่เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรมีผลกาไรในผลผลิต โดยใช้ข้อมูลประกอบ 2 แหล่ง
/- ข้อมูลทาง…
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- ข้ อ มู ล ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ คาดการณ์ ได้ แ ก่ อุ ป สงค์ ราคา
ผลผลิต ต้นทุนการผลิต ฯลฯ
- ข้อ มูล ทางกายภาพ ได้แก่ แหล่ งน้าบาดาล พื้ น ที่ ปลู กข้าวที่ มี
ความเหมาะสมและไม่เหมาะสม แหล่ งน้าชลประทาน ที่ตั้งโรงงานและปริมาณ
ผลผลิตที่ได้รับ ฯลฯ
โครงการดังกล่าวมีแผนการดาเนินงาน เพื่อดาเนินการวิจัยและพัฒนาไปสู่
ภาคปฏิบัติใน 5 ปี แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ปี 2558 นาร่องโดยจังหวัดกาแพงเพชร
ระยะที่ 2 ปี 2559 พัฒนาระบบเพื่อขยายผลใน 16 จังหวัด
ระยะที่ 3 ปี 2560 – 2562 พัฒนาระบบให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเพื่อ
ขยายผลการใช้งานในระยะที่ 2 ปี 2559 ใน 16 จังหวัด โดยให้กลุ่มจังหวัดเป็น
เจ้ า ภาพในการหารื อ ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด เพื่ อ คั ด เลื อ กตั ว แทนของจั ง หวั ด ใน
กลุ่มจังหวัดๆ ละ 1 จังหวัด โดยพิจารณาจากศักยภาพ ความพร้อมของจังหวัด และ
ตามความสมัครใจจากจังหวัดนั้นๆ และให้จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกแจ้งความประสงค์
การเข้าร่วมโครงการฯ จึงเรียนเชิญที่ประชุมได้โปรดร่วมกันพิจารณา
นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมในด้านข้อมูลเกษตรกร การบริหารจัดการ
ผู้แทนจากสานักงาน
พื้นที่เกษตร (Zoning) จึงขอรับเป็นผู้แทนของกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
เกษตรจังหวัด
บูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
นครราชสีมา
นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
จังหวัดชัยภูมิขอสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
ชัยภูมิ
นายนพรัตน์ ทองประกอบ
จังหวัดบุรีรัมย์ขอสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 และเห็นควร
หัวหน้าสานักงานจังหวัด เสนอจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้แทนของกลุ่มจังหวัดฯ เนื่องจากมีความพร้อม
บุรีรัมย์
นายไชยยศ วิทยา
จังหวัดสุรินทร์ขอสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2
ผู้แทนจากสานักงานสุรินทร์
มติที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้แทนของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน การเกษตร ระยะที่ 2
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ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

5.1 บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
ผอ. บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง
ขอประชาสัมพันธ์บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด
(Central Lab Thai) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2546 โดยมีกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของ
ประเทศเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ISO/IEC
17025 ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทุกภาคส่วน
เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการครบวงจร
ด้านการตรวจสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม”
ซึ่งมีการบริการด้านการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1) การบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
2) การบริการสอบเทียบเครื่องมือ
3) การบริการฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ
4) การบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม
5) การบริการวิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
6) การบริการโปรแกรมการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
7) การบริการตรวจสอบระบบการผลิต (IB) ให้การิการตรวจสอบ
ระบบการผลิตในกระบวนการต้นน้า ภายใต้มาตรฐานของ
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
8) การบริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพและ
ผลผลิต (CB) ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบ
คุณภาพและผลผลิต
9) การบริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี 300 %
10) การบริการที่ปรึกษาระบบ ISO/IEC 17025
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ได้กาหนดให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ พิจารณาเลือกใช้บริการทดสอบคุณภาพมาตรฐาน
สินค้า และบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ เป็นลาดับแรก
ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการ โดยเพิ่มบริการ การจัด
สัมมนา ศึกษาดูงาน และการจัดนิทรรศการ/เทศกาล (Event) ทั้งนี้ สามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างเหมาะสม
/ประธาน…
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ประธาน

เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ไม่ มี ผ ลก าไร จึ ง ไม่ ส ามารถช าระหนี้ เงิ น ยื ม ทาง
คณะรัฐมนตรีจึงให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเลือกใช้บริการ
ของบริษัทฯ เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการชาระหนี้ ขอสอบถามส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า เคยใช้บริการของบริษัทหรือไม่อย่างไร
นายทวีศักดิ์ มหารัตนวงศ์
ทางบริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ จึงไม่เคยทราบว่ามีการจัดตั้ง
เกษตรและสหกรณ์
บริษัท Central Labฯ มาเพื่อบริการทดสอบคุณภาพด้านต่าง ๆ สาหรับการ
จังหวัดชัยภูมิ
ดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วย
แบ่งเบาภารกิจของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นอย่างมาก
นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
ขอเป็นตัวแทนในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแนะให้
นายก อบต.โพนทอง Central Labฯ ไปประชาสัมพันธ์ภารกิจของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานขององค์กร
จังหวัดชัยภูมิ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทางหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีด้าน
กองทุนหลักสุขภาพ ตรวจสอบคุณภาพของร้านอาหารต่าง ๆ ซึ่งทาง Central Labฯ
สามารถเสนอการบริการให้การตรวจสอบคุณภาพได้
ประธาน
ขอให้ทางหัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา เสนอวาระประชาสัมพันธ์
เกี่ย วกับ บริษั ท ห้ องปฏิบั ติก ารกลาง (ประเทศไทย) จากัด ในที่ ป ระชุม กรมการ
จังหวัดนครราชสีมาด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับ
ทราบการบริการของบริษัทฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 ราคากลางของระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
นายอุทัย ภูริพงศธร
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงพลังงานได้กาหนดราคากลาง
พลังงานจังหวัด
เกี่ยวกับระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสานักงบประมาณ
นครราชสีมา
ได้มีการทักท้วง กรณีที่โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่มีราคากลาง เพื่อให้สามารถดาเนินการที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ หรือแผง
โซล่าเซล กระทรวงพลังงานจึงได้จัดทาราคากลาง และแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้ทาง
ส่วนราชการต่างๆ ได้ทราบแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.3 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากราย
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
แทนเลขานุการฯ
พ.ศ. 2559 ตามข้อพิจารณาที่ 4.1 เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
จ่ า ยงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณี ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มีความจาเป็นที่จะต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งจ่าย
/รายการใหม่…
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รายการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ว่าจะ
เป็นการโอนในงบรายจ่ายเดียวกันหรือต่างงบรายจ่ายในแผนงานเดียวกัน จะต้อง
เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อรองนายกรัฐมนตรีห รือรัฐ มนตรีที่กากับดู แลเพื่อ ปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหนังสือสานักงบประมาณ
ด่วนที่สุ ด ที่ นร 0704/ว 102 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 และหนังสือสานัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 20 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
รวมทั้งโครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จะต้องเสนอขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือ
จ่ายต่อรัฐมนตรีที่กากับดูแลก่อนเช่นเดียวกัน ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วน
ที่ สุ ด ที่ นร 0704/ว 38 ลงวัน ที่ 13 มกราคม 2559 ทั้ งนี้ ให้ จังหวัด ที่ โอน
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณฯ และใช้เงิน เหลื อ จ่าย ให้ เตรียมการด าเนิ น การ หรือ
เตรียมการจัดหาผู้รับจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีที่
กากับดูแล/คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รับทราบ

ปิดประชุม ๑5.3๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

