รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
ครั้งที่ 3 / 2559
วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

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

นายสมหมาย
นางพรทิพย์
นายอัสนีย์
นายกสิณ
นายไพรัชต์
นางขวัญจิตต์
นายบุญเหลือ
นายรัชพล

จังหวัดชัยภูมิ
9. นายนาวีศักดิ์
10. นายทวีศักดิ์
11. นายสันติ
12. นายวรเทพ
13. นายชลชิต
14. นายเกียรติพงษ์
15. นายสมภาร

วิเชียรฉันท์
ยุทธวารีชัย
เชาว์วาทิน
นวลโคกสูง
ฐาตุจิรางค์กุล
เกตุสระน้อย
เจริญวัฒน์
ตระหนักยศ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

จรรยาเจริญ
มหารัตนวงศ์
นิลหมื่นไวย์
เด่นวงษ์
ศรีโยธี
วงศ์ษา
เสี่ยงบุญ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
16. นายประภาส รักษาทรัพย์ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
17. นายสิงหชัย
ผ่องบุรุษ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
18. นายอาคม
พิญญศักดิ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
19. นายปรีชา
พรหมบุตร
พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
20. นายไพบูลย์
รองสูงเนิน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
21. นายภูษิต
วงศ์อิน
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
22. นายกังวาน
วงศ์วัฒนาโสภณ แทน ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
23. นายสมศรี
ทองหล่อ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
24. นางสาวณัฐนันท์ หูไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง
/จังหวัดสุรินทร์...
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จังหวัดสุรินทร์
25. นายณรงค์
26. นายไชยยศ
27. นางกรรณิการ์
28. นางสุพัตรา
29. นางชวนพิศ

รักร้อย
วิทยา
พลบูรณ์ศรี
แสงทอง
สืบสังข์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. นายสาราญ ธรรมมานอก ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา
4. นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา
5. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
6. นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
8. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
9. นายอุทัย แสนกล้า ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
10. นางลาวัลย์ งามชื่น ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอังศุณิชฐา ศิริพูลวัฒนา
2. นายอุทัย ภูริพงศธร
3. นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ
4. นายชอบ สร้อยจิตต์
5. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
6. นายรฐนนท์ ไชยสิทธ์
7. นายจิรวัฒน์ บรมกระโทก
8. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
9. นายทวีสิทธิ์ ศรีสุริยชัย

นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5
สานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมปฏิบัติการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการนโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
/10.นายอดิศร...
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10. นายอดิศร แคนแก่งบุญ
11. นายนิรุจน์ พันธ์ศรี
12. นายอริรุทธ์ กาละภักดี
13. นายพจน์ จิตตริยพงศ์
14. พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมพู
15. พ.ต.ท.ภูริต สุริยะ
16. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
17. นายพัฒนศักดิ์ เพ็งพรม
18. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
19. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
20. นางสาวโชติรส มีอานาจ
21. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
22. นางสาวทองคา รักวงษ์
23. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

สัตวแพทย์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ช่วยปลัดจังหวัดบุรีรัมย์
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
สารวัตรฝ่ายอานวยการ ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
วิศวกรชลประทานชานาญการ
โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในที่ประชุม
ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เนื่ องจากผู้ ว่าราชการจังหวัดนครราชสี มาในฐานะหั วหน้ากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดภารกิจและได้มอบหมายให้กระผมเป็นประธาน
ที่ประชุม ขอขอบคุณจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะทีมงานที่เป็นเจ้าภาพสาหรับสถานที่
จัดประชุม และอานวยความสะดวกให้ทุกอย่าง ขอขอบคุณทั้งสี่จังหวัดที่มาประชุม
กันอย่างพร้อมเพรียง
รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3
มีนาคม 2559)

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559
แทนเลขานุการฯ
มีมติการประชุมที่สาคัญ ซึ่งจะขอสรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
1) เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โครงการพั ฒ นาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่ มนครชัยบุ ริน ทร์ จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยเปลี่ยนแปลงรายการจาก ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อน
ปรนการค้าช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ความ
ยาวไม่น้ อยกว่า 4.500 กิโลเมตร สู ง 2.45 เมตร เป็น ก่อสร้ างรั้ว บริเวณพื้นที่
ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ ความยาวไม่น้อยกว่า 4.500 กิโลเมตร สูง 2.45 เมตร โดยมีงบประมาณ
คงเดิม จานวน 4,865,900 บาท
2) เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์ สู่ภูมิภาค
และอาเซียน จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรม การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่ม
นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 2,850,000 บาท โดยเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจาก จัด
กิจกรรม 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง
3) เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เพื่อนามาดาเนินโครงการใหม่ซึ่งไม่กระทบต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ
และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปี ข องกลุ่ ม จั งหวัด ฯ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 ดังนี้
- จังหวัดนครราชสีมา โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ย วกลุ่ มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม จักรยานท่องเที่ ยวเชิงกีฬา งบประมาณ
1,600,000 บาท
- จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
มีรายละเอียดดังนี้
กิ จ กรรมที่ 1 ก่ อ สร้ า งอาคารบั ง คั บ น้ าในล าห้ ว ยช่ อ ระกา บ้ า นโนน
มะเกลือ ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 6,779,000
บาท
กิจ กรรมที่ 2 ก่อสร้างอาคารท่อลอดส่ งน้าจากล าห้ วยน้อยเข้าสู่ ห นอง
เขื่อง ตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,503,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกลาห้วยกุดป้อม บ้านโนนทรายคา หมู่ที่ 4 ตาบลผัก
ปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,560,000 บาท
/กิจกรรมที่ 4....
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ประธาน
มติที่ประชุม

กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกหนองคูขาด บ้านไผ่น้อย ตาบลลุมปุ๊ก อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 5,200,000 บาท
4) เห็ น ชอบให้ จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ตั ว แทนกลุ่ ม จั ง หวั ด ภ าค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 เข้ า ร่ ว มโครงการบู ร ณาการข้ อ มู ล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตร
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันพฤหัสบดีที่ 3
มี น าคม 2559 รวม 31 หน้ า และได้ จั ด ส่ ง ให้ จั งหวั ด ในกลุ่ ม เพื่ อ ทราบและ
ดาเนิ น การในส่ ว นที่ เกี่ยวข้องแล้ ว รวมทั้ งได้แจกจ่ายให้ ทุ กท่านในวัน นี้ด้ว ยแล้ ว
หากมีคาหรือข้อความใดที่เห็นว่า ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และ
ประสงค์จ ะแก้ไขหรือปรับปรุง ขอให้ แจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อจะได้ปรับปรุ งแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป
หากกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุม แจ้งต่อฝ่ายเลขานุการ
เพื่อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวได้
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
3 มีนาคม 2559

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่อง เพื่อทราบ
นายประภาส รักษาทรัพย์
ก่อนอื่นจังหวัดบุรีรัมย์ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุม
แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2559 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า
บุรีรัมย์
เมืองปราสาทสองยุค ถ้ามาเยือนจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญไปเยี่ยมชมอารยธรรมขอม
นั้นคือปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดงานประเพณี
“ขึ้นเขาพนมรุ้ง” ซึ่งจะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 หากท่านมาชม
ปราสาทหิ นพนมรุ้งในช่วงนี้ ท่านจะได้พบปรากฏการณ์ มหั ศจรรย์ทางธรรมชาติ
ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงสาดส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้ง เรียกว่าเป็นการ
อาบแสงสุ ริ ย ะ เป็ น สิ ริ ม งคลต่ อ ผู้ ม าชม ภาคเช้ า มี พิ ธี บ วงสรวงทุ ก วั น (1 – 3
เมษายน 2559) หลั งจากพิ ธีบ วงสรวงก็จะได้ช มแสงสุ ริยะส่ องผ่ าน 15 ประตู
กลางวัน ก็จ ะมี กิ จกรรมต่ างๆ มากมาย และภาคค่ าจะมี ก ารแสดง แสง สี เสี ย ง
ส่วนปราสาทยุคปัจจุบัน คือปราสาทสายฟ้า ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน
ระดั บ โลก บริ เวณใกล้ กั น คื อ สนามแข่ งรถที่ ใหญ่ โต ก่ อ นที่ ท่ านจะเดิ น ทางกลั บ
หลังจากการประชุม ขอให้ท่านได้ไปเที่ยวชมและซื้อสินค้าของที่ร ะลึกเพื่อให้รายได้
กระจายสู่ท้องถิ่น
๓.๑ ผลการตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ไตรมาสที่ 2)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทนเลขานุการฯ
ได้ออกตรวจติดตามผลการดาเนินโครงและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ
/ประจาปี...
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ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 จานวน 14 โครงการ
งบประมาณรวม 388,534,500 บาท ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559
จ านวน 61 ,141 ,697.08 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.30 ยั ง ไม่ เบิ กจ่ า ย
292,201,938.46 บาท ต่ากว่าเป้าหมายในภาพรวมที่รัฐบาลกาหนดเมื่อสิ้นไตรมาส
ที่ 2 ร้อยละ 52 จากการติดตามผลการดาเนินงานพบว่า บางโครงการ/กิจกรรม มี
การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ล่ า ช้ า จึ ง ท าให้ ก ารด าเนิ น การล่ า ช้ า ไม่ เป็ น ไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในการตรวจติดตามระดับพื้นที่ ผลตรวจติดตามการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
สรุปได้ดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา
พบว่า การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ยังคงค้างอีก 1 โครงการคือ โครงการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยวหลักและ
แหล่ งท่ องเที่ ย วรองตามเส้ นทางอารยธรรมขอม กิจกรรมการปรับ ปรุงภู มิทัศ น์
ปราสาทพนมวัน บ้านมะค่า ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา
จากการติดตามในพื้นที่พ บว่ามีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ได้แก่ สร้าง
ห้ อ งน้ า ปรั บ ปรุ งศู น ย์ ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย ว มี ผ ลการด าเนิ น ร้ อ ยละ 30 คาดว่ า
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ 1 งานปรับปรุงถนนแนวรอบปราสาท
ไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมศิลปากรในการปรับปรุงถนนให้เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางผู้ว่าจ้างได้เปลี่ยนแนวถนนใหม่ แต่ก็ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจาก
องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด มีงบประมาณเพื่ อ ดาเนิ นการ งานป้ ายกรมศิล ปากร
ไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้าย สาหรับระบบไฟฟ้า ยังรอการพิจารณาจาก กรมศิลปากร
กรณีกิจกรรมปรับปรุงถนนและงานป้าย ทางคณะผู้ติดตามได้แนะนาให้ขอยกเลิก
กิจกรรม เนื่องจากไม่สามารถดาเนินงานได้
สาหรับผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2559 ของจังหวัดนครราชสีมาพบว่างบลงทุนมีการก่อหนี้ผูกพันครบทุกกิจกรรม
ทุกรายการ ยังมีกิจกรรมที่เป็นงบดาเนินงานที่ต้องรอฤดูกาลผลิต คือ ในช่วงฤดูฝน
หลังสงกรานต์ ได้แก่ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง เป็นต้น
งานที่แล้วเสร็จ ได้แก่ การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว และงาน
ติ ด ตั้ ง ระบบสู บ น้ าด้ ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
มันสาปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชผลการเกษตร ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอ
เมืองนครราชสีมา สาหรับโครงการที่มงี บลงทุนสูง เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ/และการรักษา...
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และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียน งบประมาณ 20 ,101,000 บาท อยู่ระหว่างการ
ดาเนิ นการและโครงการพัฒ นาโครงข่ายทางเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและกระจาย
สินค้า มีผลการดาเนินงาน 20% คาดว่าในปลายเดือนมีนาคม 2559 และเมษายน
จะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มมากขึ้น
จังหวัดชัยภูมิ
มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านตามโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สูงกว่าทุกจังหวัด มีผลงานที่แล้วเสร็จและเป็นโครงการ
ที่ประสบผลสาเร็จ นารายได้ และความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างสูง ได้แก่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว ในเขตอาเภอคอนสวรรค์
จั งหวัดชั ย ภู มิ สามารถสร้างรายได้ห ลั งฤดู กาลท านาและสร้างรายได้ ห ลั ก ให้ แ ก่
เกษตรกรแทนอาชีพหลักการทานา อาชีพเลี้ยงโคถือเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรช่วยลดปัญหาการเผาตอซัง เพราะฟางข้าวใช้เป็นอาหารเลี้ยงโค การ
เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว สามารถเลี้ยงตามวิถีดั้งเดิมจึงเป็นที่นิยม ส่วนใหญ่การ
เลี้ ย งเป็ น การเลี้ ย งเพื่ อผลิ ตลู ก โคไว้ข าย ไม่ ได้เลี้ ย งโคขุ น เพื่ อขายเนื้ อ ซึ่ งคาดว่ า
โครงการนี้ จ ะขยายผลเพิ่ มมากขึ้น นอกจากนี้โครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ า ซึ่ง มี การ
ดาเนินงานเป็น 2 ลักษณะ คือ งานจ้างเหมา และดาเนินการเอง งานจ้างเหมามีการ
ทา PO แต่งานดาเนินการเอง เป็นการจัดซื้อวัสดุและน้ามันเชื้อเพลิ งและค่าจ้าง
แรงงานไม่มีการทา PO เป็นงบลงทุนประเภทสิ่งก่อสร้าง จึงต้องหาแนวทางการที่จะ
ไม่ทาให้ถูกดึงเงินกลับภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2559
จังหวัดบุรีรัมย์
มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ยังคง
ค้าง 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง
ตามเส้ น ทางอารยธรรมขอม กิจกรรมปรับปรุงศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) เพื่ อ
จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมที่มหัศจรรย์ของนครชัยบุรินทร์ ซึ่งมี
เงิน กั น ไว้ เบิ ก เหลื่ อ มปี จ านวน 6 ,952 ,000บาท ปั จ จุ บั น ได้ ด าเนิ น การเสร็ จ
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เบิ ก จ่ า ยจ านวน 3 ,088 ,080.84 บาท เป็ น ค่ า ปรั บ จ านวน
3,863,919.15 บาท
ผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ในภาพรวมอยู่ระหว่างการดาเนินงาน สาหรับเงินลงทุนที่มีงบประมาณสูง
อยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน ยังคงมีกิจกรรมที่ยังไม่ดาเนินการ เนื่องจากปัญหาใน
เรื่องของพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรน
การค้าช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาพระยา และเป็นมรดกโลก ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ ต้องขอ
/เปลี่ยนแปลงแนวการ...
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เปลี่ยนแปลงแนวการทารั้วใหม่ ให้ขนานไปกับแนวถนน และกิจกรรมการก่อสร้าง
ลานจอดรถบริเวณตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องตะกู เป็นเขตอุทยานแห่งชาติตา
พระยา ซึ่ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เ ช่ น กั น จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ เ สนอขอโ อน
เปลี่ยนแปลง และยกเลิกกิจกรรม
จังหวัดสุรินทร์
โครงการส่ วนใหญ่ ก่อหนี้ผู กพัน และอยู่ระหว่างด าเนิ นการ มีโครงการที่
ดาเนินการและเป็นผลงานเด่นคือ โดยการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว
ซึ่ งเป็ น การเลี้ ย งโคขุ น ท ารายได้ ห ลั ก ให้ แ ก่ เกษตรกรผู้ เลี้ ย ง ผู้ เลี้ ย งสามารถจ้ า ง
แรงงาน โดยจ่ายค่าจ้างจากการขายมูลสัตว์ นอกจากนี้ฟางข้าวที่เป็นอาหารของโค
มีการรับซื้อฝากข้าว ช่วยให้ลดพื้นที่การเผาตอซังได้อีกทางหนึ่ง
ปัญหา/อุปสรรค
การดาเนินงานตามโครงการที่พบยังคงเป็นปัญหาเดิมๆ คือ พื้นที่อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติ ทาให้ ไม่สามารถดาเนินโครงการได้ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีดาเนินการ
สาหรับงบลงทุนส่วนใหญ่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ในเดือนมกราคม 2559 แต่ก็ยังมี
กิจกรรมที่ล่าช้าจนถึงเดือน มีนาคม 2559 ที่ยังไม่ก่อหนี้เ ป็นโครงการที่มีปัญหาใน
การดาเนินการ เช่น การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโครงการที่ใช้เงินเหลื อ
จ่ าย และส าหรั บ โครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ าเพื่ อ การเกษตรเป็ น งบลงทุ น ประเภท
สิ่งก่อสร้าง แบ่งลักษณะการทางานออกเป็นงานจ้างเหมา ซึ่งได้ก่อหนี้และทา PO
เรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกลักษณะ คืองานดาเนินการเอง เป็นงานจ้างแรงงานรายวัน
งานซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง จึงต้องซื้อเป็นครั้งๆไป ไม่มีการทา PO
เพื่อจองเงินล่วงหน้าจึงต้องมีการเสนอขอผ่อนผันการก่อหนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มจังหวัด ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. ๒๕๕9
ณ วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕9
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ จ านวน
แทนเลขานุการฯ
๒๙๒,427,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย 272,541,203.10 บาท (ร้อยละ 93.64) ยังไม่
เบิกจ่าย 17,724,850 บาท เงินเหลือจ่ายพับไป 1,373,196.90 บาท

/จังหวัด(ตาราง)...
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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 คือ โครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9,768,000 บาท
จังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารเพื่อเสนอเบิกจ่าย จานวน
1 โครงการ 3 กิจกรรม คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง
ตามเส้นทางอารยธรรมขอม งบประมาณรวม 7,956,200 บาท
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคารโรงอาหารบริเวณมอหินขาว บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9
ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 678 ตารางเมตร (ดาดฟ้า 650
ตารางเมตร) งบประมาณ 3,507,200 บาท
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหิน
โงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร งบประมาณ
2,579,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างห้องน้าและห้องอาบน้าพร้อมระบบสูบน้า บ้านวังคาแคน
หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 40 ตารางเมตร
งบประมาณ 1,870,000 บาท
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ จ านวน
388,534,5๐๐ บาท เบิกจ่าย 70,488,304.08 บาท (ร้อยละ 20.25) ยังไม่เบิกจ่าย
277,658,856.46 บาท เงินเหลือจ่าย 40,387,399.46 บาท

/จังหวัด(ตาราง)...
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งบประมาณ
จังหวัด
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
นครราชสีมา 95,212,100
ชัยภูมิ
95,995,500
บุรีรัมย์
101,361,800
สุรินทร์
92,963,100
OSM
3,000,000
รวม
388,534,500

จัดซื้อจัดจ้าง/ก่อหนี้
เบิกจ่าย
ผูกพัน (งบลงทุน)
จานวน
จานวน
75,488,200
11,176,183
68,041,450
41,139,354
58,737,993
5,900,856
54,350,817.54
11,603,306
668,605.08
256,618,460.54 70,488,304.08

ยังไม่เบิกจ่าย

เหลือจ่าย

ร้อยละ
11.94
82,418,517
1,617,400
48.73
43,282,476
11,575,670
6.48
85,157,437
10,303,507
15.25 64,469,031.54 16,890,762.46
22.29
2,331,394.92
20.25 277,658,856.46 40,387,339.46

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (หนังสือ ก.น.จ ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ. ได้แจ้งมายังจังหวัด/
แทนเลขานุการฯ
กลุ่มจังหวัด ให้ตรวจสอบรายจ่ายงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหนี้ ของงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2559 และหากเห็ นว่ารายการใดมีความส าคัญ และจาเป็นเร่งรัดที่จะต้อง
ดาเนินการต่อ ให้จัดทาแบบรายงานส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 14 มีนาคม
2559 เพื่ อ เสนอต่ อ รองนายกรั ฐ มนตรีที่ ห รือ รัฐ มนตรี ที่ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
ราชการพิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ ผ่ อ นผั น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น ซึ่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สารวจและจัดทารายงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ที่

รายชื่อโครงการ

1

โครงการเดิมที่มีลกั ษณะเป็นงานดาเนินการเอง จานวน 1 โครงการ ดังนี้
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า ขุดลอกอ่างเก็บน้าท่าช้างคล้อง พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านพีพวย ตาบลสระโพนทอง อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
5,850,000 บาท
2) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยหาด พร้อมอาคารประกอบ
บ้านวังชมภู ตาบลดงกลาง อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 4,875,000 บาท
3) ก่อสร้างระบบส่งน้าบ้านหนองไผ่ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองไผ่ ตาบลหนองไผ่ อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 7,800,000 บาท
4) ก่อสร้างระบบส่งน้าสถานีสูบน้าบ้านหนองเขื่อง พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองเขื่อง
ตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,950,000 บาท
5) ก่อสร้างระบบส่งน้าฝายน้าล้นบ้านนาสีนวล พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาสีนวล ตาบลนา
ฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 2,925,000 บาท
6) ก่อสร้างระบบส่งน้าฝายบ้านสาราญ พร้อมอาคารประกอบ บ้านสาราญ ตาบลศรีสาราญ
อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 4,875,000 บาท
7) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยไผ่ใต้ พร้อมอาคารประกอบ
บ้านไผ่ใต้ ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 4,875,000 บาท

งบประมาณ
ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
(บาท)
33,150,000

/ที่(ตารางต่อ)...
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ที่

รายชื่อโครงการ

2

โครงการที่อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลง จานวน 2 โครงการ ดังนี้
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าขุดบ่อหลุบ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตาบลโพนทอง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 4,875,000 บาท
โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
1) กิจกรรมก่อสร้างรั้วบริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี ัมย์ ความยาวไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลเมตร สูง 2.45 เมตร
งบประมาณ 4,865,900 บาท
3 โครงการที่อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่าย จานวน 1 โครงการ ดังนี้
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
1) กิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้าในลาห้วยช่อระกา บ้านโนนมะเกลือ ตาบลนาฝาย อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 6,779,000 บาท
2) กิจกรรมก่อสร้างอาคารท่อลอดส่งน้าจากลาห้วยน้อยเข้าสู่หนองเขื่อง ตาบลกุดตุม้ อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,503,000 บาท
3) กิจกรรมขุดลอกลาห้วยกุดป้อม บ้านโนนทรายคา หมู่ที่ 4 ตาบลผักปัง อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,560,000 บาท
4) กิจกรรมขุดลอกหนองคูขาด บ้านไผ่น้อย ตาบลลุมปุ๊ก อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ 5,200,000 บาท
รวม 2 โครงการ

งบประมาณ
ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
(บาท)
9,740,900
4,875,000
4,865,900

15,042,000

57,932,900

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.4 การเร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค
0420.5/10273 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กรมบัญชีกลาง ได้ติดตามผลการดาเนินงานการก่อหนี้และการเบิกจ่าย
แทนเลขานุการฯ
ลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 11
มีนาคม 2559 พบว่ายังมีหน่วยงานที่ก่อหนี้ยังไม่แล้วเสร็จ จึงกาชับหน่วยงานให้
เร่งรัดดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนในทุก
งบรายจ่ายที่ยังไม่ก่อหนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนให้ ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2559 หากไม่ส ามารถ
ด าเนิ น ก าร ได้ ให้ ส่ งคื น งบ ป ระ ม าณ ซึ่ งใน ส่ ว น ข อ งก ลุ่ ม จั งห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีงบลงทุน 303.84 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
217.92 ล้านบาท (71.72%) เบิกจ่ายแล้ว 45.09 ล้านบาท (14.84%)

/กลุ่มจังหวัด...
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กลุ่ ม จั งหวัด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ าง 1 ได้ ต รวจสอบข้ อ มู ล
ดังกล่าว ยั งมีงบประมาณที่ต้องดาเนินการก่อหนี้ให้ ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม
2559 จานวน 40.83 ล้านบาท โดยจะอยู่ในส่วนขอผ่อนผันการก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้
1) งบลงทุ น ที่ มี ลั ก ษณะการเบิ ก จ่ า ยเป็ น งานด าเนิ น การเอง จ านวน
1 โครงการ งบประมาณ 33.15 ล้านบาท
2) โครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งโอนเปลี่ ย นแปลง จ านวน 2 โครงการ
งบประมาณ 9.74 ล้านบาท
3) โครงการที่ ข ออนุ มั ติ ใช้ เงิน เหลื อ จ่ า ยรอบที่ 1 อยู่ ระหว่ า งขอความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 15.04 ล้านบาท
ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้ขอขยายการก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว ตามวาระเพื่อทราบ
ข้อที่ 3.3 ซึ่งได้นาเสนอไปแล้ว
นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดฯ ได้ตรวจสอบในระบบของ GFMIS พบว่ารายการที่
แจ้งว่ามีการก่อหนี้แล้ว แต่ข้อเท็จ จริงยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้ในระบบ GFMIS (การจัดทา
PO) ซึ่งได้สอบถามปัญหาของการจัดทา PO ล่าช้า เนื่องจากข้อมูลประกอบการจัดทา PO
ไม่ ครบถ้ว น หรื อยั งไม่ได้ จัดท า PO กลุ่ ม จังหวัด ฯ จึงได้ ประสานจังหวัด ในกลุ่ ม จังหวัด ฯ
เร่งรัดหน่วยงานที่ทาสัญญาจ้างแล้ว ให้นาเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน สานักงานจังหวัด
ด าเนิ น การจั ด ท า PO ให้ แ ล้ ว เสร็จ ก่ อ นสิ้ น เดื อ นมี น าคม 2559 โดยมี รายละเอี ยดของ
รายการที่ยังไม่จัดทา PO ในระบบ ดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 8 รายการ คือ
รายการ
1. ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกมันหนองบัวศาลา ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2.ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อเกษตร ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
3. ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อเกษตร ตาบลจอหอ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
4. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
หมู่ บ้ านท่ อ งเที่ ย ววัฒ นธรรมไหม บ้ านหลุ่ งประดู่ ต าบล
หลุ่งประดู่ อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
900,000 ส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด
นครราชสีมา
1,350,000 ส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด
นครราชสีมา
1,350,000 ส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด
นครราชสีมา
491,500 ส านั ก งาน พั ฒ น าชุ ม ช น
จังหวัดนครราชสีมา
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รายการ
5. ปรับปรุงโรงเรือนกี่กระตุก หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม
ไหม บ้ า นหนองช่ อ งแมว ต าบลหั น ห้ ว ยทราย อ าเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
98 ตารางเมตร
6. ปรั บ ปรุ ง อาคารศู น ย์ เรี ย นรู้ พร้ อ มต่ อ เติ ม ห้ อ งน้ า
หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม บ้านพะงาดเหนือพัฒนา
ตาบลขามสมบูรณ์ อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
7. ก่อสร้างห้องสุขาบริการนักท่องเที่ยว พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หมู่บ้ านท่ องเที่ยววัฒ นธรรมไหม บ้านธงชัย ตาบล
เมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
8. ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรม
ไหม บ้ านแฝก-โนนส าราญ ตาบลสามเมื อง อ าเภอสี ด า
จังหวัดนครราชสีมา
รวม 8 รายการ

งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
196,600 ส านั ก งาน พั ฒ น าชุ ม ช น
จังหวัดนครราชสีมา
488,600 ส านั ก งาน พั ฒ น าชุ ม ช น
จังหวัดนครราชสีมา
491,500 ส านั ก งาน พั ฒ น าชุ ม ช น
จังหวัดนครราชสีมา
216,300 ส านั ก งาน พั ฒ น าชุ ม ช น
จังหวัดนครราชสีมา
5,484,500

จังหวัดชัยภูมิ จานวน 3 รายการ คือ
รายการ
ชุดรับ แขกโซฟาไม้ เบญจพรรณแบบมี พนั กพิ ง พร้อมโต๊ ะ
กลาง (จานวน 4 ชุด)
ตู้ลิ้นชักไม้สักเก็บตัวอย่างผ้าไหม จานวน 20 ลิ้นชัก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อม
ติดตั้งไฟส่องสว่าง (จานวน 12 หลัง)
ตู้โชว์ไม้สัก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร
สูง 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (จานวน 8 หลัง)
รวม 3 รายการ

งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
160,000 ส านั ก งาน พั ฒ น าชุ ม ช น
จังหวัดชัยภูมิ
840,000 ส านั ก งาน พั ฒ น าชุ ม ช น
จังหวัดชัยภูมิ
400,000 ส านั ก งาน พั ฒ น าชุ ม ช น
จังหวัดชัยภูมิ
1,400,000

จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 3 รายการ คือ
รายการ
1. ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร (Smart Farmer) กลุ่ มวิสาหกิจ ชุมชนปลูกผั ก
บ้านโนนสวรรค์ ตาบลบ้ านด่าน อาเภอบ้ านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์
2. ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร (Smart Farmer) กลุ่ มวิสาหกิจ ชุมชนปลูกผั ก
บ้ า นขี้ ตุ่ น ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จั ง หวั ด
บุรีรัมย์

งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1,350,000 ส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด
บุรีรัมย์
1,350,000 ส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด
บุรีรัมย์
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รายการ
3. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บร.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 219 - บ้านบุ อาเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ ท างกว้ า งข้ า งละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง
3.138 กิโลเมตร
รวม 3 รายการ

มติที่ประชุม

งบประมาณ (บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9,660,000 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

12,360,000

จังหวัดสุรินทร์ จานวน 1 รายการ คือ รายการ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ
สูบ น้าด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (Smart Farmer) ตาบลสังขะ อาเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 1,350,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สานักงาน
พลังงานจังหวัดสุรินทร์
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ยกเลิกการดาเนิน การของกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้า
ชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งยกเลิกดาเนินการโครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้า
แทนเลขานุการฯ
ชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาดจุด
ผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 240 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร
งบประมาณ 1,970,000 บาท เนื่องจากพื้นที่ที่จะดาเนินงานบางส่วนอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติตาพระยา จึงไม่อาจดาเนินการได้
นายพจน์ จิตตริยพงศ์
สืบเนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
แทนปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557
ในระหว่างที่เปิดจุดผ่อนปรนฯ ก็ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา
จานวน 500 ไร่ ควบคู่กันไปกับการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การก่อสร้าง
ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู โดยเทศบาลตาบลจันทบเพชร การก่อสร้าง
ถนนลาดยาง โดยงบพัฒนาจังหวัด การก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการของตารวจตรวจคน
เข้าเมือง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ โดยใช้งบประมาณจากงบพัฒ นาเศรษฐกิจ
ชายแดนของกระทรวงมหาดไทย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558
โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ก็เช่นเดียวกัน คือเรา
ใช้การขออนุญาตกับอุทยานแห่งชาติตาพระยาควบคู่กันไปกับการพัฒนา โดยมี
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2 กิจ กรรมด้ว ยกั น กิ จกรรมแรก คือ การก่ อ สร้างรั้ว รอบบริเวณพื้ น ที่ ต ลาดจุ ด
ผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู 500 ไร่ และกิจกรรมที่สอง คือ ก่อสร้างลานจอดรถ
บริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู แต่แนวโน้มการขอใช้พื้นที่จาก
อุทยานแห่งชาติตาพระยาจะไม่ส ามารถขอใช้พื้นที่ได้ เนื่องจากติดเงื่อนไข พื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น เขาใหญ่ ซึ่ง ได้รับการประกาศเป็นมรดก
โลกเมื่อ พ.ศ. 2548 ในขณะเดียวกันทางสานักงานอุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้มี
หนังสือมายังจังหวัดบุรีรัมย์ว่า โครงการดังกล่าวยังไม่สามารถดาเนินการในพื้นที่
อุทยานได้ เนื่องจากทางกรมอุทยานแห่งชาติ พืชพันธุ์ และสัตว์ป่า จะไม่อนุญาต จึง
ต้องขอยกเลิก และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันเป็นพื้นที่ การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
(ส.ป.ก.) ทั้งหมด ซึ่งได้จัดสรรให้กับประชาชนไปทาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มี
พื้นที่ไปดาเนินการ
นางพรทิพย์ ยุทวารีชัย
กรณีของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการยกเลิกการดาเนินการ ไม่ได้เปลี่ยนไปแทน
เลขานุการ
ดาเนินการในพื้นทีใ่ หม่ เพราะไม่อาจจัดหาสถานที่ดาเนินการใหม่ที่ไม่กระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของรายการภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกันได้ จึงแจ้งยกเลิกการดาเนิน
กิจกรรมดังกล่าว
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
ขอเสนอแนะหน่วยงานที่ดาเนินการ การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน
หัวหน้าสานักงาน
สามารถประสานและทางานร่วมกับกับเจ้าหน้าที่อุทยาน โดยใช้มาตรา 19
นครราชสีมา
ของพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กล่าวว่า เพื่อประโยชน์
ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบารุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอานาจสั่งเป็นหนังสือ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติได้ น่าจะสามารถดาเนินการได้
นางณรงค์ รักร้อย
ขอเสนอแนะว่า หากเปลี่ยนหน่วยดาเนินการเป็นอุทยานแห่งชาติน่าจะ
รองประธาน
ดาเนินการได้ และตลาดการค้าชายแดนจะได้รับการพัฒนาต่อไป
นายพจน์ จิตตริยพงศ์
พื้นทีน่ ี้ทางหน่วยงานต้องการพัฒนาและอุทยานแห่งชาติตาพระยาก็ไม่
แทนปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ขัดข้องเช่นกัน เพราะอุทยานแห่งชาติตาพระยาก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนา
ด่านการค้าชายแดนช่องสายตะกูด้วย แต่ขัดข้องเพียงเงื่อนไขเดียวคือ เป็นพื้นที่
มรดกโลก
นายรัชพล ตระหนักยศ
สาหรับโครงการ/กิจกรรมที่จะเข้าไปพัฒนาในจุดดังกล่าวนี้ กระผมเล็งเห็น
ประธานหอการค้า
ว่าน่าจะต้องดาเนินการต่อ เรื่องของการพัฒนาด่านการค้าชายแดนก็เป็น
กลุ่มจังหวัดฯ
เป้าหมายหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดฯ และเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยเรื่อง
เศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดฯ สาหรับเงื่อนไขของมรดกโลกคิดว่าเราน่าจะสามารถ
แก้ไขได้ การปรั บ ปรุงภู มิ ทั ศน์ ห รือสิ่ งก่อ สร้างควรจะดาเนิ น การให้ กลมกลื น กั บ
ธรรมชาติ และจัดสรรกาลั งคนหรือเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลให้ การใช้พื้นที่อยู่ใน
ความเรียบร้อย สะอาด ถ้าเราสามารถดาเนินการให้จุดนี้มีกิจกรรมในการทาธุรกิจ
/ระหว่างประเทศ…
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ระหว่ างประเทศ ก็จ ะท าให้ ก ารค้ า การส่ งออกสิ น ค้ าของกลุ่ ม จั งหวัด ฯ ดีขึ้ น ได้
สาหรับเรื่องนี้ เราต้องหาวิธีที่จะดาเนินการต่อ นอกจากจะต้องไม่ยกเลิกกิจกรรม
แล้ว เราควรจะต้องทุ่มเทงบประมาณเพื่อพัฒนาให้เกิดกิจกรรมทางการค้า ขึ้นให้ได้
จึงขอเสนอแนะที่ประชุม
นายประภาส รักษาทรัพย์
หากไม่ยกเลิก เราจะชะลอการดาเนินการได้หรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบ
แทน ประธาน
โครงการดังกล่าวนี้ ก็ได้หารือเพื่อที่จะเข้าไปดาเนินการมานานแล้ว แต่ติดเงื่อนไข
เรื่องเป็นพื้นที่มรดกโลก ซึ่งการขออนุญาตจึงไม่ใช่ขออนุญาตเพียงแค่กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ เท่านั้น แต่ต้องขออนุญาตไปยังองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เรียนที่ประชุม กิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นงบลงทุนที่ติดเงื่อนไขของมาตรการ
แทนเลขานุการฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่จะต้องก่อหนี้งบลงทุนให้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส่วนรายการที่คาดว่า
จะก่อหนี้ไม่ทัน ทางกลุ่มจังหวัดได้ขอผ่อนผันการก่อหนี้แล้ว ซึ่งรายการที่จะขอผ่อน
ผันจะต้องแจ้งไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2559 แต่สาหรับ
กิจกรรมก่อสร้างลานจอดรถบริเวณพื้ นที่ ตลาดจุดผ่ อ นปรนการค้ าช่องสายตะกู
ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ได้แจ้งขอผ่อนผันไว้
นายพจน์ จิตตริยพงศ์
นาเรียนที่ประชุมฯ เพิ่มเติม ส่วนที่ขอให้พื้นที่ 500 ไร่ กองกาลัง
แทนปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ค่ายสุรนารี ซึ่งดูแลพื้นที่ความมั่นคงชายแดนตรงบริเวณนี้ ได้มีการประชุมไปเมื่อ
วัน ที่ 11 มีนาคม 2559 จะขอไม่ใช้พื้นที่ดังกล่าว และขยับมาดาเนินการในเขต
พื้นที่ ส.ป.ก. พร้อมกับเวนคืนพื้นที่ให้ราษฎรที่ใช้พื้นที่ ส.ป.ก. เนื่องจากติดเงื่อนไข
ของการเป็นพื้นที่มรดกโลกเช่นเดียวกัน คณะกรรมการมรดกโลกจะไม่อนุญาตให้ใช้
พื้น ที่อย่ างแน่ น อน เพราะพื้ นที่ มรดกโลกจะไม่ ใช่เฉพาะบริเวณอุท ยานแห่ งชาติ
ตาพระยา แต่ยังรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ คือมองในภาพรวมทั้งหมด
ดังนั้น กิจกรรมที่ก่อสร้างลานจอดรถฯ จึงไม่ส ามารถดาเนินการได้ เช่นเดียวกับ
กิจกรรมที่ก่อสร้างรั้วบริเวณตลาดค้าชายแดน เดิมเป็นการก่อสร้างรั้วล้อมรอบ แต่
ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นการก่อสร้างรั้วแนวเดียวเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับพื้นที่มรดก
โลกด้วย ตามที่เคยได้มีมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม
2559
นายรัชพล ตระหนักยศ
คิดว่าน่าจะมีข้อยกเว้น หากเราได้ดาเนินกิจกรรมนี้ จะมีผลประโยชน์ใน
ประธานหอการค้า
ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนเป็นอย่างมาก และเราก็ไม่ได้ไปทาลายพื้นที่ป่า ตลาด
กลุ่มจังหวัดฯ
การค้าชายแดนช่อ งสายตะกูที่ มี ค วามจาเป็ น จะต้ องได้รับ การพั ฒ นา อย่างการ
ก่อสร้างลานจอดรถ หรือพื้นที่วางตู้คอนเทนเนอร์ เพราะเล็งเห็นว่าเดิมใช้พื้นที่น้อย
เกินไปจึงต้องขยายและพัฒ นาให้เพียงพอ ภาคเอกชนเล็งเห็นว่าช่องสายตะกู จะ
เป็นจุดที่สินค้านาเข้าและส่งออก และเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังประเทศ
/กัมพูชา…

17

กั ม พู ช า อี ก ทั้ งเป็ น การเชื่ อ มต่ อ อารยธรรมขอมซึ่ งถื อ ได้ ว่า เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ข อง
กลุ่มจังหวัดฯ ด้วย หากภาคราชการพิจารณาแล้วว่าถ้าต้องขออนุญาตขอใช้พื้นที่
อุทยานแห่งชาติตาพระยาจะต้องขออนุญาตรวมไปถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก็คิด
ว่าให้ เสนอไปยั งคณะรัฐ มนตรีพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเฉพาะจุด ของอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ต าพระยา ภาคเอกชนโดยทางหอการค้ า จะประสานไปยั ง หอการค้ า
ส่วนกลางให้ช่วยผลักดันอีกทางหนึ่งด้วย
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กิจกรรมก่อสร้างลานจอดรถฯ งบประมาณ 1,970,000 บาท ติดเงือ่ นไข
แทนเลขานุการฯ
ของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 20 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2558) ข้อ 2 กรณีรายการในงบลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการไปใช้จ่ายในรายการอื่นๆ ยกเว้นให้กรณี ดังนี้
- หมดความจาเป็น เนื่องจากมีการดาเนินการโดยใช้เงินจากแหล่ง
อื่นมาดาเนินการก่อน
- เป็นเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินการที่ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์
ของรายการภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
- เป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันแล้ว
- เป็นการรับโอนจากรายการที่มีวงเงินเกิน 2 ล้านบาท ไปสมทบ
รายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ดาเนินการจัดหาแล้ว แต่ไม่อาจจัดหาได้
ซึ่งกิจกรรมก่อสร้างลานจอดรถฯ ไม่เข้าข่ายในข้อยกเว้น จึงไม่สามารถ
โอนเปลี่ยนแปลงได้
นายประภาส รักษาทรัพย์
สรุปว่ากิจกรรมนี้ก็ไม่สามารถดาเนินการได้ หรือหากจะดาเนินการได้
รองประธาน
ก็ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงนามในหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เรื่องขอยกเลิกกิจกรรม ก่อสร้างลานจอดรถ
บริเวณพื้นที่ตลาดจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุ รีรัมย์ ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 240 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า
24,000 ตารางเมตร งบประมาณ 1,970,000 บาท คงต้องยกเลิก เพราะด้วย
เงื่อนไขเวลา อย่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังกรมอุทยานฯ ก็ใช้ระยะเวลานานและ
ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะสามารถเข้าไปดาเนินการในพื้นที่ที่จะขอใช้ได้หรือไม่ คงต้องหา
วิธีการอื่น
นายรัชพล ตระหนักยศ
น่ าจะให้ มี ก ารหารือกั น เพิ่ ม เติ ม โดยภาคเอกชนจะเข้ าไปพิ จารณาด้ว ย
ประธานหอการค้า
หากขยับจุดดาเนินการน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ต้องยกเลิกกิจกรรมนี้ โดยจะ
กลุ่มจังหวัดฯ
ขอเชิญผู้เชี่ยวชาญของหอการค้าส่วนกลางเข้าไปพิจารณาในพื้นที่ด้วย
/เพราะจุดมุ่งหมาย...
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เพราะจุ ดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้นอกจากเป็นลานจอดรถแล้ วยังเป็นสถานีพั กตู้
คอนเทนเนอร์ให้กับสินค้านาเข้าส่งออกระหว่างชายแดน
นายประภาส รักษาทรัพย์
อย่างไรก็ตามการพัฒนาด่านการค้าชายแดนนี้จะยังต้องดาเนินต่อไปอย่าง
รองประธาน
แน่นอน แต่จะด้วยวิธีการใดคงต้องคุยกันในรายละเอียดกับคณะทางานอีกครั้ง
สาหรับกิจกรรมการก่อสร้างลานจอดรถฯ คงต้องยกเลิกไปก่อนเนื่องจากไม่สามารถ
ดาเนินการได้และดาเนินการไม่ทันตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกกิจกรรม ก่อสร้างลานจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาด
จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 240 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร
งบประมาณ 1,970,000 บาท

๔.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
แทนเลขานุการฯ
ของกลุ่มจังหวัด 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 4...

19

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. 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
ข้อ ๒๔ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอานาจโอนและหรือ
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 บริการกระทรวง 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
/การโอนเปลี่ยนแปลง…
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การโอนเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ ายตามวรรคหนึ่ ง เพื่ อจั ดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่ วยต่ากว่าหนึ่ งล้านบาทและต่ากว่าสิ บ
ล้านบาทตามลาดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม
จั งหวั ดนครราชสี มา ขออนุ มั ติ โอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 1 โครงการ
นายไพรัชต์ ฐาตุจิรางค์กุล
จังหวัดนครราชสีมาขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แทนเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ
นครราชสีมา
กิจกรรมด้านปศุสัตว์ ผู้แทนจากสานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด
นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ
ขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (แพะ/ไก่โคราช)
ผู้แทนสานักงาน
มีรายละเอียด ดังนี้
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

1

โครงการศูนย์ขยายผลตาม
แนวพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์ (แพะ / ไก่โคราช)
- รายการ ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงแพะ
จานวน 1 หลัง
(งบดาเนินงาน: ค่าใช้สอย)
- รายการ ค่าพันธุ์แพะ
จานวน 20 ตัวๆละ 4,800
บาท (งบดาเนินงาน: ค่าวัสดุ)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

296,000

โครงการศูนย์ขยายผลตาม
แนวพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว์ (แพะ / ไก่โคราช)
- รายการ ค่าพันธุ์แพะ
จานวน 60 ตัวๆละ 4,800
บาท (งบดาเนินงาน: วัสดุ)
- รายการจัดซื้อยาถ่ายพยาธิ
จานวน 200 ขวดๆ ละ 40
บาท (งบดาเนินงาน: วัสดุ)
หน่วยดาเนินการ สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

296,000

296,000
200,000

96,000

296,000
288,000
8,000

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากค่าจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือน
เลี้ยงแพะ จานวน 1 หลังๆ ละ
200,000 บาท ตั้งไว้เป็นงบ
ดาเนินงานซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการ
จาแนกงบประมาณรายจ่ายทีส่ านัก
งบประมาณกาหนดทีส่ านัก
งบประมาณกาหนด เพื่อให้การตั้ง
งบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง
จึงขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม
โดยให้อยู่ภายในหมวดงบประมาณเดิม
คืองบดาเนินงาน โดยปรับจากรายการ
ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงแพะ มาเพิม่ ใน
รายการค่าพันธุ์แพะ เป้าหมายจาก
20 ตัว เป็น 60 ตัว และปรับให้มี
รายการจัดซื้อยาถ่ายพยาธิสาหรับสัตว์
ทั้งนี้ การปรับเปลีย่ นกิจกรรมดังกล่าว
ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มรี ายได้ที่
เหมาะสม และกิจกรรมนี้จาให้ได้ผลผลิต
ลูกแพะจากแม่พันธุ์แพะทีเ่ พิ่มขึน้
รวมทั้งปุ๋ยคอกสาหรับปรับปรุงดินตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

/นางพรทิพย์...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่มี
แทนเลขานุการฯ
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดเป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑)
(ก) กิจกรรม (ง) เป้าหมาย และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง
และให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
ผลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด และแผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หากที่ประชุมฯ ได้พิจารณาให้ ความเห็ นชอบแล้ว จะต้องเสนอขอความ
เห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแลเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ตามหนังสื อส านักงบประมาณ ด่ว นที่สุด ที่ นร
0704/ว 102 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 และหนังสือสานักงบประมาณ ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0704/ว 20 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรณี ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานอื่ น มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งปรั บ
แผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ การโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ไม่ ว่าจะเป็ น การโอนในงบรายจ่ ายเดี ย วกั น หรือ ต่ างงบรายจ่ ายใน
แผนงานเดียวกัน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) (ก) กิจกรรม (ง) เป้าหมาย และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. เห็นว่า
การอนุ มั ติ โ อนเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า วข้ า งต้ น ไม่ ก ระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจ าปี ของกลุ่ มจังหวัด และแผนพัฒ นากลุ่ ม จังหวัด อาศัยอานาจของ ก.บ.ก.
เห็นชอบให้อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการศูนย์ ขยายผลตามแนวพระราชดาริ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (แพะ /ไก่
โคราช) โดยเป็น การปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมและเป้าหมายของกิจกรรม
จากเดิ ม จ้ า งเหมาปรั บ ปรุ ง โรงเรื อ นเลี้ ย งแพะ จ านวน 1 หลั ง งบประมาณ
200,000 บาท และจั ด ซื้ อ พั น ธุ์ แพะ จ านวน 20 ตั ว ๆละ 4,800 บาท รวม
งบประมาณ 296,000 บาท มาเป็น จัดซื้อพันธุ์แพะ จานวน 60 ตัวๆ ละ 4,800
บาท และจัดซื้อยาถ่ายพยาธิ จานวน 200 ขวดๆ ละ 40 บาท รวมงบประมาณ
296,000 บาท
๔.3 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
/นางพรทิพย์...

22

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ
แทนเลขานุการฯ
รายจ่ายประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แทนหัวหน้าสานักงาน งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 5,098,507 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์
จะนามาดาเนินโครงการใหม่ 1 โครงการ งบประมาณ 5,098,200 บาท ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

2,701,230

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
คุณภาพ
กิจกรรม ส่งเสริมการเลีย้ งโค
เนื้อพันธุ์โคราชวากิว
งบดาเนินงาน : 4,042,200
บาท
งบลงทุน: ครุภัณฑ์
1,056,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรมั ย์

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน
สายโท 6 ใต้ ตาบลจันทบ
เพชร – บ้านสายโท 12 ใต้
ตาบลสายตะกู อาเภอบ้าน
กรวด จังหวัดบุรรี ัมย์
ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร
พร้อมทางเชื่อม 1.955
กิโลเมตร ผิวทางกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.00 – 1.00 เมตร
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทาง
หลวงชนบทบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต สาย บร.3010
แยกทางหลวงหมายเลข 219
- บ้านบุ อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรมั ย์ ผิวทางกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 - 1.50 เมตร
ระยะทาง 3.138 กม.
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทาง
หลวงชนบทบุรีรัมย์

171,230

2,530,000

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

5,098,200 1. เนื่องจากโครงการเดิมดาเนินการ
บรรลุวตั ถุประสงค์และมีเงินเหลือจ่าย
จึงนามาดาเนินโครงการใหม่ที่บรรจุใน
5,098,200
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
2. สอดคล้องกับแนวทางมติ ครม.
ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ว46/2558
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนกรณีเร่งด่วนและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
ในเรื่องของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
โดยมีสานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรมั ย์
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
3. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
โดยนายกรัฐมนตรีแถลงต่อ
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
นโยบายข้อ 6.4 การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อย และนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งมีข้อสรุปสั่งการเมื่อวันที่
18 กันยายน 2557 ข้อ 1. การปรับ
โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 1.2.2
การปรับระบบการผลิตให้มีคณ
ุ ภาพสูงขึ้น

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง
กิจกรรม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลัง
(งบดาเนินงาน: วัสดุ)
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
เกษตรจังหวัดบุรีรมั ย์
3 โครงการปลูกผักเกษตร
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
แสงอาทิตย์
กิจกรรม จัดทาระบบสูบน้า
โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
พลังงานจังหวัดบุรีรมั ย์
4 โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสู่สากล
กิจกรรม การพัฒนาการผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิคณ
ุ ภาพดี
(งบลงทุน : ครุภณ
ั ฑ์)
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
พลังงานจังหวัดบุรีรมั ย์
รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

2,193,600

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การลดต้นทุนการผลิต4. เป็นอาชีพ
ทางเลือก เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ ให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดบุรรี มั ย์
และเป็นการต่อยอดโครงการเดิมที่
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้ว

2,193,600

188,725
188,725

14,952
14,952

5,098,507

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

5,098,200

และขอเชิญผู้แทนสานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ชี้แจงรายละเอียด
โครงการ
นายนิรุจน์ พันธ์ศรี
ขออนุมัตินาเงินเหลือจ่ายมาดาเนินโครงการเพิ่มและสิทธิภาพการผลิต
ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์ โคเนื้อและกระบือคุณภาพ กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว
จังหวัดบุรีรัมย์
ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ และมี ผลตอบรับจาก
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างยิ่ง ถ้าได้รับการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
ผลที่จะได้รับคือเป็นการเพิ่มจานวนเกษตรกรผู้เลี้ ยงโค จานวน 600 คน แม่พันธุ์ที่
ใช้เป็นฐานการผลิตสายพันธุ์โคราชวากิวจานวนไม่ต่ากว่า 1,200 ตัว
/โดยเป็นแม่พันธุ์...
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โดยเป็นแม่พันธุ์ของเกษตรกรเอง สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจะสนับสนุนการปรับปรุง
แม่ พั น ธุ์ เพื่ อ ให้ ได้ พั น ธุ์ที่ ให้ ผ ลตอบแทนดี กิ จ กรรมนี้ จ ะเน้ น ให้ เกษตรกรได้ เห็ น
เส้นทางการผลิตโคเนื้อคุณภาพ การบริการผสมเทียมเพื่อปรังปรุงพันธุ์ ให้ได้พันธุ์
โคราชวากิวไปจาหน่ายเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกร การฝึกอบรมเพื่อให้เกษตรกรได้
เห็นเส้นทางการตลาดของโคเนื้อ โดยไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจด้านโค
เนื้ อโดยเฉพาะ ให้ เกษตรกรทราบและเกิดความเข้าใจว่าพันธุ์โคราชวากิวมีความ
ต้องการ มีตลาดที่รองรับการผลิตโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว และเป็นโคเนื้อที่มีมูลค่าสูง
ถ้าได้ด าเนิ น การ จะช่ วยให้ เพิ่ ม มูล ค่ าแก่โคเนื้อ ที่เกษตรกรมี อยู่เดิมแล้ ว ท าให้ มี
รายได้เพิ่มขึ้น
ขอให้ทางผู้แทนสานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยชี้แจงรายละเอียดของ
แต่ละกิจกรรมที่จะดาเนินการให้ชัดเจนอีกครั้งครับ

นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา
นายนิรุจน์ พันธ์ศรี
กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว จะแบ่งออกเป็น การ
ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์ สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร การสนับสนุนน้าเชื้อพันธุ์
จังหวัดบุรีรัมย์
โคราชวากิว เพื่อพัฒนาสายพันธุ์จากแม่พันธุ์ที่เกษตรกรมีอยู่ให้ได้ลูกพันธุ์โคราช
วากิว เพื่อเป็นลูกโคพันธุ์ต้นน้า และกลางน้า การดูแลสุขภาพของโคเนื้อ และจะให้
การสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์ พันธุ์หญ้าอาหารสัตว์
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนเลขานุการฯ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
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
หากที่ประชุมฯ ได้พิจารณาให้ ความเห็ นชอบแล้ว จะต้องเสนอขอความ
เห็ น ชอบต่ อ รองนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ที่ ก ากั บ ดู แ ล ตามมาตรการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เพิ่มเติม กล่าวว่ากรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดาเนินการก่อหนี้
ผู ก พั น และเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมแล้วและมีเงินเหลือ
จ่าย หากมีความจาเป็นเร่งด่วนต้ องใช้งบประมาณ เหลือจ่าย ต้องเสนอขอความ
เห็ น ชอบการใช้ งบประมาณเหลื อจ่ายต่อรัฐมนตรี เจ้าสั งกัดก่อนดาเนินการตาม
ระเบี ย บว่ าด้ ว ยการบริห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม หรือ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน แล้วแต่กรณีต่อไป ตามหนังสือ
สานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559
/นายอัสนีย์...
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นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา
นายนิรุจน์ พันธ์ศรี
ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์
นายรัชพล ตระหนักยศ
ประธานหอการค้า
กลุ่มจังหวัดฯ

สอบถามสานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ การสนับสนุนน้าเชื้อ เวชภัณฑ์
งบประมาณเท่าไหร่ และงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมจานวนเท่าไหร่
สาหรับค่าวัสดุ ประกอบด้วย ค่าน้าเชื้อน้าพันธุ์โคราชวากิว เวชภัณฑ์
พันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ งบประมาณ 1,104,000 บาท

เรียนที่ประชุมฯ มีคาถามสองข้อ ข้อแรกหลังจากทีด่ าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ จะมีหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ข้อสองเรื่องของพืชกับสัตว์เป็นของ
คู่กัน ในหลายปีที่ผ่านมา โครงการของรัฐเรื่องการรับซื้อหรือประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร เช่น มันสาปะหลั ง สุ ดท้ายเวลาที่นาไปจาหน่ายจริง ไม่ ค่อยได้ราคาดี
เท่ าที่ควร จึ งขอเสนอว่าน่าจะนาพืช ผลที่ล้ นในท้องตลาดให้ ทางนักวิช าการด้าน
เกษตรได้ไปคิดค้นแปรรูปมาเป็นอาหารสัตว์ เพื่อช่วยเรื่องพืชผลทางการเกษตรที่มี
จ านวนมากเกิ น ไปจนท าราคาตกต่ า จึงเสนอว่ าควรจะมี ก ารบู รณาการร่ว มกั น
ระหว่างด้านพืชและด้านของปศุสัตว์
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
ขอให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ช่วยขยายรายละเอียดของค่าใช้จ่าย
หัวหน้าสานักงาน
ค่าใช้สอยว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเกษตรกร
จังหวัดนครราชสีมา
จานวน 600 คน
นายนิรุจน์ พันธ์ศรี
ฝึกอบรมนอกพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน
ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์ สามวันสองคืน โดยเป้าหมายอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดยโสธร ซึ่งจังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย์
ยโสธรเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ที่เลี้ยงโคขุนคุณภาพ จังหวัดมุกดาหาร
ที่อาเภอหนองสูง มีธุรกิจโคเนื้อโดยเฉพาะและมีโรงเชือดที่ได้มาตรฐานกรมปศุสัตว์
เดิมเกษตรกรของบุรีรัมย์มีการเลี้ยงระดับกลางน้าและปลายน้า ส่งออกไปยังสหกรณ์
การเกษตรอาเภอหนองสู ง และเคยได้ติดตามสถานการณ์ ของโคเนื้อ ทุ กสหกรณ์
ระดับใหญ่ที่ทาธุรกิจโคเนื้อของประเทศ ลูกโคเนื้อคุณภาพที่เข้าสู่การผลิตยั งขาด
ตลาดทุกสหกรณ์ เช่น สหกรณ์อาเภอหนองสูง ปกติมีโคเนื้อจานวน 3,000 ตัว/ปี
แต่สาหรับ ปี พ.ศ. 2559 ได้ทราบว่าลงทะเบียนโคขุนได้เพียงครึ่งเท่านั้น จึงเป็น
โอกาสสาคัญของเกษตรกรที่ไม่เพียงแต่จะได้ศึกษาดูงาน มาเห็นช่องทางการตลาด
แต่ ยั งได้ ม าพบกั บ เครือ ข่ ายเกษตรกรด้ ว ย หากเที ยบกั บ งบประมาณที่ จ ะน ามา
ดาเนินการและจานวนเกษตรกร 600 คน ถือว่าไม่มากนัก เพราะในตลาดต้องการ
โคเนื้อสูง และกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุงพันธุ์ เพิ่มมูลค่าให้กับโคเนื้อ
นายกสิณ นวลโคกสูง
สอบถามสานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ว่า เป็นการซื้อน้าเชื้อหรือการซื้อ
พัฒนาการจังหวัด
แม่พันธุ์
นครราชสีมา
นายนิรุจน์ พันธ์ศรี
เป็นการซื้อน้าเชื้อมาปรับปรุงพันธุ์ในแม่พันธุ์ที่เกษตรกรมีอยู่เดิม
ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์ โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีแม่พันธุ์ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
จังหวัดบุรีรัมย์
และสานักงานจะเข้าไปบริการผสมเทียมให้
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นายกสิณ นวลโคกสูง
พัฒนาการจังหวัด
นครราชสีมา
นายนิรุจน์ พันธ์ศรี
ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นที่สอง การฝึกอบรม โคพันธุ์โคราชวากิวที่มีชื่อเสียงจะอยู่ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) เหตุใดจึงไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัด
มุกดาหาร ยโสธร และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโครงการนี้คืออะไร
เหตุผลที่เลือกจังหวัดมุกดาหาร ยโสธรที่เป็นที่ศึกษาดูงาน เนื่องจาก
ภาพรวมของการผลิตทั้งประเทศ ท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับตลาด จึงเน้นหลักการ
การตลาดนาการผลิต และจากที่ได้หารือไปยังสหกรณ์อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร มีความยินดีที่จะรับโคพันธุ์โคราชวากิว พันธุ์นี้ถือว่ามีเนื้อเกรดที่ดีที่สุด
และที่สาคัญมีตัวอย่างกลุ่มเกษตรที่ได้รางวัลในการเลี้ยงโคเนื้อ โคขุน เป็นตัวอย่างที่
ชัดเจนที่จะให้เกษตรกรอื่นได้ไปศึกษา
นายอัสนย์ เชาว์วาทิน
ในตลาดโคที่มีชื่อเสียงไม่เคยได้ยินว่าเป็นโคราชวากิว ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
หัวหน้าสานักงาน
อย่างเช่น โพนยางคา ซึ่งหากเนื้อโคราชวากิวไม่ได้ส่งไปยังตลาดของกรุงเทพ แต่ไป
จังหวัดนครราชสีมา
ทางมุกดาหาร เพื่อจะส่งออกไปยังประเทศลาว ไม่น่าจะได้ เพราะเนื้อโคพันธุ์โคราช
วากิวเป็นเนื้อเกรดสาม และน้าเชื้อต้องซื้อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เห็น
ควรจะไปอบรมที่นั้นมากกว่า และอยากให้ท่านได้พิจารณาความคุ้มค่าของ
งบประมาณต่อหัวของเกษตรกรที่เข้าอบรมด้วย
นายนิรุจน์ พันธ์ศรี
สาหรับจานวนผู้เข้าอบรม 600 คน ยังถือว่าคุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ
ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์ นอกจากจะได้รับความรู้และได้ตลาดที่ชัดเจน ต้องอย่าลืมว่าสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ทาการตลาดของโคมานามแล้ว และพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดบุรีรัมย์ และทางบุรีรัมย์มีเครือข่ายผู้เลี้ยงโค
เนื้อระดับจังหวัด ประธานเครือข่ายเป็นนักธุรกิจด้านโคเนื้อ ซึ่งจะคอยช่วยผลักดัน
และเกษตรกรได้รับประสบการณ์จริงได้เห็นกระบวนการต่างๆ
นายประภาส รักษาทรัพย์
ไปศึกษาดูงานครั้งเดียว 600 คน หรือไม่อย่างไร
รองประธาน
นายนิรุจน์ พันธ์ศรี
ดาเนินการจัดอบรมเป็นรุ่น จานวน 6 รุ่นๆ ละ 100 คน จัดกิจกรรม 3 วัน
ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์ 2 คืน เป็นทั้งการศึกษาดูงาน และอบรมด้านวิชาการด้วย
จังหวัดบุรีรัมย์
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว
ข้างต้นไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นา
กลุ่ ม จั ง หวั ด อาศั ย อ านาจของ ก.บ.ก. เห็ น ชอบให้ อ นุ มั ติ ใช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ยจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง 1 จ านวน 4 โครงการ
งบประมาณรวม 5,098,507 บาท แบ่งเป็นงบดาเนินงาน 2,193,600 บาท เป็นงบลงทุน
2,904,907 บาท มาดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ
กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว งบประมาณ 5,098,200 บาท แบ่งเป็น
งบดาเนินงาน 4,042,200 บาท งบลงทุน(ครุภัณฑ์) 1,056,000 บาท
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดสุรินทร์ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แทนเลขานุการฯ
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
/นายไชยยศ...
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นายไชยยศ วิทยา
ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์มีงบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 8 โครงการ งบประมาณรวม
16,890,000 บาท จะน ามาด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมใหม่ 3 โครงการ
งบประมาณรวม 16,890,000 บาท ได้ แ ก่ 1) โครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ าเพื่ อ
การเกษตร จานวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 14,360,000 บาท 2) โครงการ
พัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่น แก่นักท่องเที่ยวเพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น จ านวน 1 กิ จ กรรม งบประมาณ
2,030,000 บาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ
จานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 500,000 บาท ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้ เป็นโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายพัฒนศักดิ์ เพ็งพรม
ขออนุมัติเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีฯ มาดาเนิน
ผู้แทนจากโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร จานวน 6 กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
ชลประทานสุรินทร์
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

1

โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างสถานี
สูบน้าไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้า
บ้านโนนสวรรค์ ตาบลยาง
สว่าง อาเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ : โครงการ
ชลประทานสุรินทร์
กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างแก้มลิง
หนองโนนดอกรัก ตาบลนา
หนองไผ่ อาเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ : โครงการ
ชลประทานสุรินทร์

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

11,922,566 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
4,386,166 กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกสระ
โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์
ในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณ
ุ
บ้านอาปึล ตาบลเทนมีย์
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ (งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
กิจกรรมที่ 2 ขุดลอก
7,536,400 ห้วยกันจารย์ พร้อมอาคาร
ประกอบ ตาบลทมอ อาเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกห้วยละลุ
ใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลบ้านจารย์ อาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์(งบลงทุน :
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

14,360,000 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่ายจากการดาเนินงานโครงการ
2,900,000 ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มาจัดทาโครงการพัฒนา
แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการพัฒนาแหล่งน้าและ
การจัดหาแหล่งน้าให้กับพื้นที่
2,000,000 การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน
ให้มีแหล่งน้าในการสนับสนุนกิจกรรม
ทางการเกษตร และบรรเทาปัญหาภัย
แล้งในภาวะฝนทิ้งช่วง เป็นการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
2,000,000 เกษตรกรในพื้นที่ มีรายละเอียด
ดังนี้
กิจกรรที่ 1 ขุดลอกแหล่งน้าความจุ
ประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร

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

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

2

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดีสูสากล
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการ
ผลิตข้าวหอมมะลิคณ
ุ ภาพดี
- การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิคณ
ุ ภาพดี= 578,112
บาท
(งบดาเนินงาน 544,680
บาท งบลงทุน : ครุภณ
ั ฑ์
33,432 บาท)
- การจัดการตอซังข้าว
ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว
หอมมะลิ= 39,600 บาท
(งบดาเนินงาน)
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมที่ 2 การแปรรูป
ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
- การส่งเสริมและพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
(งบลงทุน : ครุภณ
ั ฑ์)
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
โครงการพัฒนาโครงข่ายทาง
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและ
กระจายสินค้า
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางทับทิมสยาม 04 ตาบล
เทพรักษา อาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทาง
หลวงชนบทสุรินทร์

627,372

กิจกรรมที่ 4 แก้มลิงหนอง
พะเนา พร้อมอาคารประกอบ
ตาบลปราสาททอง
อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
กิจกรรมที่ 5 ขุดลอกห้วย
เสนง ตาบลนอกเมือง
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
กิจกรรมที่ 6 ขุดลอกห้วย
ยะเลา ตาบลบุแกรง
อาเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์ (งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ : โครงการ
ชลประทานสุรินทร์

3

617,712

9,660

782,000
782,000

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

2,500,000 และขุดร่องชักน้าเข้ามายังอ่างเก็บน้า
โดยวัตถุประสงค์หลักคือใช้เป็นแหล่ง
น้าหลักของสระโครงการพิเศษจังหวัด
สุรินทร์ ในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณ
ุ
กิจกรรมที่ 2 วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณตาบลทมอ
1,700,000 ซึ่งขาดแคลนน้าสาหรับใช้ใน
การเกษตร และกิจกรรมนี้มีการ
ติดตามของคณะจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งมีการติดตามอยู่เสมอ
กิจกรรมที่ 3 เพื่อต่อยอดการ
ดาเนินการในห้วยละลุใหญ่ อัน
3,260,000 เนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ซึ่งพระองค์ได้ทรงเข้ามาติดตาม
งาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
และในปีนี้ ช่วงเดือนพฤษภาคม
พระองค์จะทรงเสด็จมาติดตามอีกครั้ง
กิจกรรมที่ 4 เป็นการขุดลอก และ
สร้างอาคารประกอบเป็นอาคารรับน้า
จานวน 3 แห่ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว
ไม่มีแหล่งน้าให้ประชาชนสาหรับใช้
อุปโภคบริโภค
กิจกรรมที่ 5 วัตถุประสงค์หลักคือเป็น
แหล่งน้าสาหรับทาการเกษตรของ
ประชาชน และเพิม่ ความสามารถใน
การระบายน้าในลาห้วยเสนง ลด
ปัญหาน้าท่วมช่วงฤดูน้าหลาก
กิจกรรมที่ 6 เพื่อเพิ่มปริมาณความจุ
ในการที่จะดึงน้าจากอ่างเก็บ
ห้วยละหานมายังห้วยยะเลา เพื่อเป็น
แหล่งน้าในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรให้กับราษฎร

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

4

งบประมาณ
(บาท)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อ และกระบือ
คุณภาพ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตกระบือ
งบลงทุน : ครุภัณฑ์
151,062 บาท
งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 396,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ศูนย์วิจัย
และบารุงพันธุ์สัตว์สรุ ินทร์
5 โครงการปลูกผักอินทรีย์ด้วย
เทคโนโลยีแสงอาทิตย์

547,062

กิจกรรมจัดทาระบบสูบน้าโดย
ใช้ระบบโซล่าเซล
- ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบ
น้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร เทศบาลตาบล
ทุ่งศรีชุมพล อาเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 32,000 บาท
- ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบ
น้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร ตาบลสังขะ
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 250,200 บาท
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
พลังงานจังหวัดสุรินทร์
6 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

282,200

กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางลาด
ยางแอสฟัสติกคอนกรีตสาย
บ้านอาคุณ-บ้านกระโพ ตาบล
กระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
หน่วยดาเนินการ : แขวงทาง
หลวงชนบทสุรินทร์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

547,062

282,200

188,800
188,800

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่
สากล
กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
- มหกรรมไหมและองค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์ไหม (งบดาเนิน)
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

14,360,000

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

10,000
10,000

14,360,000

นายรัชพล ตระหนักยศ
ประธานหอการค้า
กลุ่มจังหวัดฯ
นายพัฒนศักดิ์ เพ็งพรม
ผู้แทนจากโครงการ
ชลประทานสุรินทร์

เรียนที่ประชุมฯ ขอสอบถามว่ากิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้าไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้าบ้านโนนสวรรค์ ตาบลยางสว่าง อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จ หน่วยงานใดจะรับผิดชอบค่าไฟฟ้า หรือไปดูแลในส่วนนี้
กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้าไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านโนนสวรรค์
ตาบลยางสว่าง อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดาเนินการ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จจะส่งมอบให้
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสว่าง อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในการจัดตั้งกลุ่ม
และขอรับการสนับสนุนกระแสไฟฟ้า ตามระเบียบทางองค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถขอรับงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
นายรัชพล ตระหนักยศ
ตามปกติทางภาคเอกชนใช้กระแสไฟ มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เสนอ
ประธานหอการค้า
ว่าให้ทาง อบต. ใช้กระแสไฟวันธรรมดาช่วงเวลา 22.00 – 09.00 น. และวันหยุด
กลุ่มจังหวัดฯ
นักขัตฤกษ์ ก็สามารถประหยัดงบประมาณลงไปได้อีก
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนเลขานุการฯ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ด และแผนพั ฒ 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
/หากที่ประชุมฯ…
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หากที่ประชุมฯ ได้พิจารณาให้ ความเห็ นชอบแล้ว จะต้องเสนอขอความ
เห็ น ชอบต่ อ รองนายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ที่ ก ากั บ ดู แ ล ตามมาตรการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพิ่มเติม กล่าวว่ากรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดาเนินการก่อหนี้
ผู ก พั น และเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมแล้วและมีเงินเหลือ
จ่าย หากมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณ เหลือจ่าย ต้องเสนอขอความ
เห็ น ชอบการใช้งบประมาณเหลื อจ่ายต่อรัฐมนตรี เจ้าสั งกัดก่อนดาเนินการตาม
ระเบี ย บว่ าด้ ว ยการบริห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม หรือ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน แล้วแต่กรณีต่อไป ตามหนังสือ
สานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว
ข้างต้นไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นา
กลุ่ ม จั ง หวั ด อาศั ย อ านาจของ ก.บ.ก. เห็ น ชอบให้ อ นุ มั ติ ใช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ยจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จานวน 7 โครงการ เป็นงบ
ด าเนิ นงาน 594,280 บาท เป็ นงบลงทุ น 13,765,720 บาท รวมงบประมาณ
14,360,000 บาท มาด าเนิ นโครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ าเพื่ อ การเกษตร จานวน 6
กิจกรรม เป็นงบลงทุนทั้งหมด งบประมาณรวม 14,360,000 บาท

พ.ต.ท.ภูริต สุริยะ
ผู้แทนตารวจภูธร
จังหวัดสุรินทร์

ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มาดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัย
เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มีรายละเอียด ดังนี้

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

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

1 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว

2,000,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
การรักษาความปลอดภัย
เพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
กิจกรรมติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) บริเวณจุดทางแยก
สาคัญที่เป็นเส้นทางเข้าสู่
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด
สุรินทร์ จานวน 4 จุด
(งบลงทุน : ครุภณ
ั ฑ์)
หน่วยดาเนินการ : ตารวจภูธร
สุรินทร์

2,030,000

เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่ายจากการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของกลุม่ จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มาจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
และการรักษาความปลอดภัย เพิ่ม
ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เพื่อเป็นการสร้างระบบ
ควบคุม เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นด้าน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และ
อานวยการจัดระเบียบที่สาธารณะ
สร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเที่ยวในด้านการรับบริการ
โดยยุทธศาสตร์ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ มีการยกระดับขีด
ความสามารถเพื่อตอบรับนโยบาย
รัฐบาล ในการรักษาความปลอดภัย
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัดฯ เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน การค้าการลง การ
ท่องเที่ยว โดยการนาเทคโนโลยีที่
สมัยมาประยุกต์เพื่อใช้ในการติดตาม
สภาพจราจร สร้างความมั่นใจใน
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลดการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ประชาชนใน
พื้นที่ นักท่องเทีย่ วทั้งชาวไทย และ
ต่างชาติ รวมทั้งสถานที่และแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญ ร้อยละ 20

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

2,030,000

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทาง
ลาดยางแอสฟัสติก
คอนกรีตทางเข้าวัดเขาศาลา
ตาบลจรัส อาเภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง )
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทาง
ลาดยางแอสฟัสติก
คอนกรีตสายบ้านอาคุณ-บ้าน
กระโพ ตาบลกระโพ อาเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
(งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง )
หน่วยดาเนินการ : แขวงทาง
หลวงชนบทสุรินทร์
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่
สากล
กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
- มหกรรมไหมและองค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์ไหม (งบดาเนิน)
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ

นายประภาส รักษาทรัพย์
รองประธาน

1,450,000

550,000

2,030,000

30,000

30,000

2,030,000

มีมาตรฐานราคาของครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

/นายไชยยศ...
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ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้แนบ มาตรฐานราคาของครุภัณฑ์
ผู้แทนสานักงาน
มาเรียบร้อยแล้ว
จังหวัดสุรินทร์
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนเลขานุการฯ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
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
หากทีป่ ระชุมฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอขอความ
เห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแล ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพิ่มเติม กล่าวว่ากรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมแล้วและมีเงินเหลือ
จ่าย หากมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณ เหลือจ่าย ต้องเสนอขอความ
เห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัดก่อนดาเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน แล้วแต่กรณีต่อไป ตามหนังสือ
สานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559
มติที่ประชุม
ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว
ข้างต้นไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นา
กลุ่ ม จั ง หวั ด อาศั ย อ านาจของ ก.บ.ก. เห็ น ชอบให้ อ นุ มั ติ ใช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ยจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จานวน 2 โครงการ เป็นงบ
ดาเนินงาน 30,000 บาท เป็นงบลงทุน 2,000,000 บาท รวมงบประมาณ 2,030,000
บาท มาดาเนิ นโครงการพัฒ นาศักยภาพและการรักษาความปลอดภั ย เพิ่ม ความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกิจกรรมติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดทางแยกสาคัญที่เป็นเส้นทางเข้าสู่
อ าเภอเมื อ งสุ ริ น ทร์ จั งหวั ด สุ ริ น ทร์ จ านวน 4 จุ ด ๆ เป็ น งบลงทุ น งบประมาณ
2,030,000 บาท
/นายไชยยศ...

34

นายไชยยศ วิทยา
ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดสุรินทร์

ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มาดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ
กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

งบประมาณ
(บาท)

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

1 โครงการส่งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
"มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์" ใน
ประเทศ(งบดาเนินงาน )
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สุรินทร์

200,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
คุณภาพ
กิจกรรม ส่งเสริมการเลีย้ งโค
เนื้อพันธุ์โคราชวากิว
งบดาเนินงาน
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

500,000

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมสู่
สากล
กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์
- มหกรรมไหมและองค์ความรู้
ผลิตภัณฑ์ไหม (งบดาเนิน)
หน่วยดาเนินการ : สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ

300,000

เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่ายจากการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของกลุม่ จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มาจัดทาโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้และ
โอกาสในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร
โดยเป็นการอบรมเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโค
เนื้อ 260 ราย สนับสนุนน้าเชื้อ
เวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นการขยายผลจาก
โครงการเดิมทีไ่ ด้รับผลตอบรับจาก
เกษตรกรมาก ประกอบกับที่จังหวัด
สุรินทร์ได้ก่อสร้างโรงเชือดที่มี
มาตรฐานโดยใช้งบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นควร
สนับสนุนงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

500,000

200,000

500,000

300,000

500,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนเลขานุการฯ
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ าย 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
หากที่ประชุมฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอขอความ
เห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแล ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
/กล่าวว่า...
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ระเบียบวาระที่ ๕
นายณรงค์ รักร้อย
รองประธาน

กล่าวว่ากรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมแล้วและมีเงินเหลือจ่าย หากมี
ความจาเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณ เหลือจ่าย ต้องเสนอขอความเห็นชอบการ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัดก่อนดาเนินการตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณของหน่วยงาน แล้วแต่กรณีต่อไป ตามหนังสือสานักงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559
ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว
ข้างต้นไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒ นา
กลุ่ ม จั ง หวั ด อาศั ย อ านาจของ ก.บ.ก. เห็ น ชอบให้ อ นุ มั ติ ใช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ยจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จานวน 2 โครงการ เป็นงบ
ดาเนินงานทั้งหมด จานวน 500,000 บาท มาดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อและกระบือคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เป็นงบ
ดาเนินงานทั้งหมด จานวน 500,000 บาท
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เรียนให้ท่านประธาน ทราบเกี่ยวกับการดาเนินการของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จะเห็นว่ากิจกรรมภายใต้โครงการ
ของแต่ละจังหวัด มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คล้ายกับว่ามีงบประมาณทั้งหมดแล้ว
เฉลี่ยไปดาเนินการในแต่ละจังหวัด แต่โครงการที่แยกออกไปเป็นลักษณะเด่นของ
แต่ ล ะจั ง หวั ด แต่ มี ผ ลกระทบต่ อ ภาพรวมทั้ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ จะไม่ ค่ อ ยพบเห็ น
เพราะว่าอยู่ที่การตั้งวิสัยทัศน์ว่ากลุ่มจังหวัดฯ จะดาเนินการอะไร ตอนที่อยู่ที่จังหวัด
นครราชสีมาตั้งใจว่าจะปรับแนวทางการดาเนินงาน แต่ก็ค่อนข้างจะทาได้ยากที่จะ
ปรั บ วิ ธี ก ารคิ ด การด าเนิ น การของทั้ ง 4 จั ง หวั ด แต่ ใ นกรณี ที่ ก ระผมเคยได้
ด าเนิ น การ อาจจะน ามาเป็ น แนวทางให้ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ได้ คื อ แนวทางการ
ดาเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็น Pilot
Project ได้บูรณาการการแก้ไขปัญหาว่าจะแก้ไขปัญหาประเด็นอะไร และสนับสนุน
ประเด็ น อะไรที่ มี ผ ลกระทบทั้ งภาพรวมของกลุ่ ม จั งหวั ด ฯ และได้ แ บ่ งหน้ าที่ ไป
ด าเนิ น การ ในกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคกลางตอนบน ประกอบด้ ว ย นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ได้ดาเนินการแก้ปัญหาแม่น้าในภาคกลาง เกีย่ วกับแม่น้า
/เจ้าพระยา…
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เจ้ าพระยาและแม่ น้ าป่ าสั ก เพราะเป็ น แม่ น้ าสายหลั ก ที่ พ าดผ่ านสี่ จั งหวั ด โดย
ร่วมกันค้นหาปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้าง และแต่ละจังหวัดก็รับผิดชอบแก้ไขกัน
คนละปั ญ หาไป ซึ่ งจะมี กิ จ กรรมที่ แ ตกต่ างกั น แต่ มี เป้ าหมายที่ มุ่ งไปในทิ ศ ทาง
เดี ย วกั น และส านั ก บริห ารยุ ท ธศาสตร์ก ลุ่ ม จังหวัด ฯ จะเข้ าไปมี ส่ ว นร่ว มในทุ ก
กิจกรรม
นายรัชพล ตระหนักยศ
ขอสนับสนุนแนวคิดของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จากแนวคิดของ
ประธานหอการค้า
ภาคเอกชน มองว่ากลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดมีความสาคัญ มีความหลากหลาย
กลุ่มจังหวัด
ในด้านของเศรษฐกิจ อย่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ทาง
ภาคเอกชนได้กลับมามองดูศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ และได้ทราบมาว่าทางรัฐบาล
ก็จะเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดฯ ของเรามีความ
เข้มแข็งในด้านท่องเที่ยว การเกษตร การผลิตอาหาร กลุ่ มจังหวัดอื่นๆ ก็มีความ
เข้มแข็งในด้านของตัวเอง งบประมาณที่จะได้รับจะเข้าไปช่วยพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อให้เกิดเม็ดเงินแก่ภาคธุรกิจ การที่จะใช้งบประมาณเข้าไปบูรณการ ปัจจัยหลัก
ทางด้านเกษตรคือน้า รองลงมาคือ สัตว์ การผลิตอาหาร เราใช้ศักยภาพใช้วัตถุดิบ
ภายนอกน้อยมาก เช่น การปลูกข้าว ใช้ปุ๋ยเคมีไม่มาก ดังนั้น งบประมาณที่ได้เพิ่ม
ขึ้ น มาทุ ก ปี เราควรจะเน้ น ในเรื่ อ งของการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ ลดต้ น ทุ น ให้ กั บ
เกษตรกร และเรื่องการตลาด เรื่องของราคาเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถ
ควบคุ ม ได้ แต่ ถ้ าเน้ น ที่ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรจะท าให้
เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น ทางเอกชนคิดที่จะให้มีโรงงานอุตสาหกรรม และพยายาม
สร้ างแรงจู งใจเพื่ อให้ เข้ ามาลงทุ น ภาคอุ ตสาหกรรม แต่ เท่ าที่ ผ่ านมาเราประสบ
ความสาเร็จในเรื่องดังกล่าวน้อยมาก เพราะฉะนั้น จึงต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเราต้อง
กลับมาพึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีและปรับปรุงให้เกิดผลผลิตเพื่อกลุ่มจังหวัดของ
เรามี GPP เพิ่มขึ้น ทาให้เศรษฐกิจดีขึ้น ความได้เปรียบทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม
ของกลุ่มจังหวัดฯ ไม่มี อย่างแรงงานก็มีอัตราค่าตอบแทนเท่ากันทั้งประเทศ สอง
เรื่องของการขนส่ ง ซึ่งผู้ ที่ จะมาลงทุน หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้ดูด้ านการ
ขนส่งให้เกิดความสะดวกใกล้กับเส้นทางที่จะต้องลาเลียงและกระจายสินค้าไปยังที่
ต่างๆ ซึ่งกลุ่ มจั งหวัดฯของเรายังมี ข้อเสียเปรียบตรงนี้ ท้ายสุ ด เมื่ อค่ าตอบแทน
แรงงานของเราสูงเกินไป ผู้ลงทุนก็มองหาแรงงานไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรา
แทน ซึ่งแม้ว่าเราจะให้สิ่งจูงใจมากแค่ไหน ก็ยังไม่สามารถดึงผู้เข้ามาลงทุนได้ แต่
กลุ่ มจั งหวัด ฯ ของเรายังมีโอกาส ในเรื่องของการแปรรูปสิ นค้าเกษตร และเป็ น
สิ่งจูงใจให้ มีผู้เข้ามาลงทุน แต่เราต้องพัฒ นาให้ สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มาตรฐาน
เพื่อจูงใจให้มีผู้มาลงทุนและแปรรูปสินค้าเพื่อส่งออก ขอฝากไว้ในที่ประชุมฯ แม้ว่า
งบประมาณที่เราได้รับจัดสรรจะค่อนข้างจากัด แต่ขอความร่วมมือทั้ง 4 จังหวัด
/ช่วยบูรณาการ…
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ประธาน

มติที่ประชุม

ช่ว ยบู รณาการ เพราะวัตถุป ระสงค์ ห รือ ทรัพ ยากรที่ค ล้ ายๆกั นที่ จะผลิ ตออกมา
ร่ ว มกั น ทั้ ง 4 จั ง หวั ด เมื่ อ ร่ ว มบู ร ณาการในอนาคต GPP ก็ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น และ
ภาคเอกชนมองว่า 18 กลุ่มจังหวัด จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ ของประเทศ
ดีขึ้น เมื่อไหร่ที่ประชาชนของกลุ่มจังหวัดมีรายได้ที่ขึ้น ธุรกิจอื่นๆ ก็จะดีขึ้นด้วย
ปัญหาของกลุ่มจังหวัดเราคือ เราเป็นพื้นที่ทางการเกษตร แต่ละปี ราคา
ผลผลิตจะตกต่า และเคยคิดหาทางแก้ไขว่า เราต้องมีโรงงานอุตสาหกรรม เป็นนิคม
อุต สาหกรรมในพื้ น ที่ แต่ ที่ ไม่ มีผู้ เข้ ามาลงทุ น เมื่ อคราวที่ ได้ร่ว มประชุม กั บ สภา
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไม่กล่าวถึง
กลุ่มอีสานใต้ในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมเลย เนื่องจาก กลุ่มจังหวัดฯ ของเราไม่
พร้ อ มในเรื่ อ งของโลจิ ส ติ ก ส์ ถึ งแม้ ว่า เรามี เส้ น ทางคมนามคมมากมาย แต่ ก าร
คมนาคมเพื่ อการขนส่ งสินค้ายังมีไม่มากพอ เฉพาะฉะนั้น เรื่องรถไฟ หรือถนนที่
กาลังจะเกิดขึ้น เป็นโครงการขนาดใหญ่ อยากให้ทาง กรอ. กลุ่มจังหวัด นาเสนอ
เรื่องพวกนี้เข้าสู่กรอ.ส่วนกลางด้วย ถ้าตรงนี้สาเร็จ ก็จะเชื่อมโยงเรื่องของกินดีกิน
อยู่ในกับพี่น้องประชาชนในแถบอีสานใต้
จากที่รับฟังทั้งหมดแล้ว มีประโยชน์มากที่ได้รับข้อเสนอและแนวคิดของ
ทางภาคเอกชนและทางสานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ให้ความรู้ว่าตลาดโค
เนื้ออยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

ปิดประชุม 12.10 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

