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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 4 / 2559
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายสมหมาย วิเชียรฉันท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
2. นายอัสนีย์
เชาว์วาทิน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
3. นางอัจฉรา
เคียงวิมลรัตน์ แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
4. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
5. นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
6. นางสาวจิราพร ตั้งวานิชกพงษ์ แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
7. นายยงยุทธ
ปริญญวัฒน์ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
8. นางชินพร
ณิลังโล
ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
9. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
ประธาสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
10. นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
11. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
12. นางสาวประเทือง คานาค
13. นางวรัญญา ถนอมพันธุ์
14. นายชลชิต
ศรีโยธี
15. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
16. นายสมภาร
เสี่ยงบุญ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
แทน พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
17. นายเสรี
18. นายสิงหชัย
19. นายอาคม
20. นายศานิต
21. นางวันเพ็ญ
22. นางนันท์นภัส
23. นางวิลาวัลย์
24. นายสมศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
แทน ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

ศรีหะไตร
ผ่องบุรุษ
พิญญศักดิ์
ปรากฏมาก
ศรีศิริโชคชัย
วชิราภากร
จันทสิทธิ์
ทองหล่อ
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จังหวัดสุรินทร์
25. นายณรงค์
26. นายไชยยศ
27. นางกรรณิการ์
28. นายราชันย์
29. นางสมฤดี

รักร้อย
วิทยา
พลบูรณ์ศรี
ช่วงชัย
เทพวงศ์ศิริรัตน์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
2. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
4. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
5. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
6. นางวิลาวัลย์ จันทสิทธิ์ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
7. นายสมศรี ทองหล่อ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
8. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
9. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
10. นายอุทัย แสนกล้า ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
11. นางลาวัลย์ งามชื่น ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกิติพงษ์

เบี้ยวโกฏิ

2. นางสาวอาภา

สนิทโกดับ

3. นายชอบ

สร้อยจิตต์

4. นายณัฐนาท

สันทัดพร้อม

5. นายรฐนนท์

ไชยสิทธ์

6. นายสุรัตน์

ดิษฐชวลิต

7. นายวรศิษย์
8. นายวิชิต
9. นางสาวรัชนี

พุฒจีบ
ดาดี
ช่วงไธสง

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
ปลัดอาวุโส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปลัดอาเภอ จังหวัดชัยภูมิ
ปลัดอาเภอ จังหวัดชัยภูมิ
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10. นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล
11. นายประเสริฐ พรมลี
12. นายสาคร
เถินมงคล
13. นางรุ่งทิพย์
ผิวแดง
14. นายชาติชาย รัตนภานพ
15. นายชาญณรงค์ พงษ์สุวรรณ์
16. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี

นายอาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ปลัดอาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
นายอาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ปลัดอาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
นายอาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ปลัดอาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการนโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
17. นายอดิศร
แคนแก่งบุญ สัตวแพทย์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
18. พ.ต.อ.นิธิศ
ปิติธีรโชติ
ผู้แทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
19. นายทศพล
นภาสวัสดิ์
ผู้แทนสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
20. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
21. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
22. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
23. นางสาวอรุณี ชาญหัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
24. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
25. นางสาวโชติรส มีอานาจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
26. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
27. นางสาวทองคา รักวงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
28. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเสรี ศรีหะไตร
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการสาคัญ จึงมอบหมายให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในที่ประชุมแทน
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ขอเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
การประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อมูลในอนาคตมีความสาคัญอย่างยิ่ง และเมื่อ
คราวป ระชุ ม รั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของแผนพั ฒ น าเศรษ ฐกิ จ และสั ง คมภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น มี 3 เรื่องที่ได้นาเสนอในที่ประชุมดังกล่าว
ดังนี้
1) วิ ก ฤติ โ ลก ประเทศไทยอย่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการจั ด ท าข้ อ มู ล อนาคต Future
Search มี ข้ อมู ล ที่ จ ะน ามาวิเคราะห์ ไม่ เพี ย งพอ นั ก วิท ยาศาสตร์ข ององค์ก ารนาซ่ า
กล่าวว่า ไม่เกิน 500 ปี โลกจะจมอยู่ใต้บาดาล น้าแข็งขั้วโลกละลาย ทาให้แกนโลก
เอียง ลาวาใต้พิภพเดือดขึ้นมาบนพื้นผิวโลก อย่ างประเทศไอแลนด์น้าแข็งหายไปเป็น
กิโลเมตร องค์การนาซ่าได้จาลองภาพ พื้นที่ประเทศไทยจะเหลือแค่อีสานใต้ แผ่นดินจะ
ลดลง ปรากฎการณ์เอลนีโญและลานินญ่าสลับกัน ฝนทิ้งช่วงนาน พอฝนตกจึงทาให้น้าท่วม
2) สหประชาชาติ หรือ UN กล่ าวว่า ประชากรโลกจะเพิ่ ม 74 ล้ านคน/ปี
10 ปี จะเพิ่มถึง 740 ล้านคน และไม่ต่ากว่าสองพันล้านคนเป็นชาวมุสลิม อาหารใน
10 ปีข้างหน้า 70 % คนจะรับประทานข้าว โดยเฉพาะคนมุสลิม ข้าวเป็นอาหารหลัก
และประเทศของชาวมุสลิ มพื้นที่ ส่ว นใหญ่ เป็ นทะเลทราย พื้ นที่ปลู กข้าวที่ไม่เจอกับ
วิกฤตทางธรรมชาติ และมีความเหมาะสมจะคงเหลือแต่ประเทศไทย อีกทั้งประเทศไทย
จะเป็นศูนย์กลางในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ด้วย ถ้าเราไม่วิเคราะห์ข้อมูลในอนาคต จะทา
ให้ ก ารวางแผนไม่ ดี ปั ญ หาของกลุ่ ม จั ง หวั ด คื อ ต่ า งคนต่ า งท า ต่ า งวางแผน 18
กลุ่ ม จั งหวั ด ไปคนละทิ ศ ทาง แล้ ว ประเทศจะเดิ น หน้ าได้ อ ย่ างไร ถ้ าเราขั บ เคลื่ อ น
แบบเดิม โลกไม่พัฒนา เราต้องใช้ความเป็นกลุ่มอาเซียนแข่งขันในเวทีโลก ประเทศไทย
ผลิตอาหาร สาหรับตราฮาลาลต้องใช้ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นผู้ประทับตรา
โดยมีประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารให้ ประชาคมที่จะเป็นแหล่งอาหารคือประชาคม
อาเซียน
3) เราจะเชื่อมโยงแผนจังหวัด ไปยังแผนกลุ่มจังหวัด แผนภาค แผนประเทศ
และแผนอาเซียน การจับจ่ายภายในประเทศไม่เพี ยงพอ จะต้องให้ มีการนาเงินจาก
ภายนอกมาสู่ภายใน ประเทศญี่ปุ่น มีประชากรเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่ในการปลูกข้าวยังเท่า
เดิม และช่วงฤดูหนาว หิมะตก ก็ทาให้ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ข้าวไทยแข่งขันกับข้าว
เวียดนาม ตอนนี้ไทยส่งออกข้าวได้น้อยลง เนื่องจากภายนอกมาว่าข้าวของไทยเต็มไป
ด้วยสารเคมี ดังนั้น เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินการ ต้องถือว่าเราเป็นครอบครัว
เดียวกัน One Family ถ้าไม่ดาเนินการ เสมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อมาก็จะติด
ผิดด้วย เราต้องปรับให้เป็น Sport Marketing ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ Sport tourism เช่น
จังหวัดบุรีรัมย์ มีสนามแข่งรถ ระดับ World series จังหวัดนครราชสีมา เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล เราต้องสร้างการท่องเที่ยวให้เป็น package ที่จังหวัด
กระบี่ ภูเก็ต เป็นที่จัดการแข่งขันเรือยอร์ช ระหว่างที่ยังไม่มีการแข่งขัน ก็จะเป็นที่เก็บ
เรือด้วย

/ดังนั้น...
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ดั งนั้ น ข้ อ มู ล ในอนาคตเป็ น สิ่ งส าคั ญ กลุ่ ม จั งหวั ด จะต้ อ งมี ที ม หาข้ อ มู ล ใน
อนาคต หากไม่ดาเนินการแล้ว เราอาจจะต้องเป็นเหมือนสินค้าที่ตกยุค เช่น Kodak
ไม่ทาข้อมูลอนาคต ไม่สนใจว่ากล้องดิจิตอลจะเข้ามาแทนที่ฟิล์มถ่ายภาพ หรือ Nokia
ที่ ไม่ ส นว่า มื อ ถื อ ระบบสั ม ผั ส จะเป็ น ที่ นิ ย มมากในภายภาคหน้ า เพราะคิ ด ว่ าระบบ
ดังกล่าวไม่เสถียร อย่างไรคนต้องกินอาหารและประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกที่ดีที่สุด
ถึงแม้ว่าดินที่เพาะปลูกจะดีที่ สุดจะอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ แต่ฟิลิปปินส์มักเจอกับภัย
ธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง จึงไม่สามารถที่จะผลิตอาหารได้มากเท่าประเทศไทย เช่นเดียวกับ
ญี่ปุ่นที่พบเจอกับรอยแยก ทาให้เกิดสึนามิ คานวณว่าจะมีคลื่นสูงถึง 20 เมตร ทาให้
ญี่ปุ่นผลิตอาหารได้น้อยลง การเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหน ต้องให้
ความสาคัญ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ 25 มีนาคม 2559 และได้จัดส่งให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อทราบและดาเนินการ
ในส่ วนที่เกี่ย วข้องแล้ ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ ทุกท่านในวันนี้ด้ว ยแล้ ว รวม 37 หน้ า
ดั ง นั้ น หากมี ค าหรื อ ข้ อ ความใด ที่ เห็ น ว่ า คลาดเคลื่ อ นไม่ ต รงกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง และ
ประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบด้วย เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3 /2559 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง คาสั่งเลขที่ 9/2559 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณการของกลุ่มจังหวัด
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ก.บ.ก.) ครบวาระการดารงตาแหน่งเมื่อวันที่
26 เมษายน 2559 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 12 ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ กาหนดให้
กรรมการซึ่งมาจากผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จังหวัดละไม่
เกิน 2 คนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง และกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม มีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
จังหวัดในกลุ่ มจั งหวัดฯ ได้เสนอรายชื่อผู้ แทนหั ว หน้ าส่ ว นราชการประจา
จังหวัด และผู้แทนภาคประชาสังคม ดังนี้

/จังหวัด(ตาราง)...
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จังหวัด
ส่วนราชการ
นครราชสีมา 1.พัฒนาการจังหวัด
2.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์

1.พัฒนาการจังหวัด
2.พาณิชย์จังหวัด
1.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
2.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
1.พัฒนาการจังหวัด
2.เกษตรจังหวัด

ประชาสังคม
1.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
นครราชสีมา
2.ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
1.นายสมภาร เสี่ยงบุญ
2.นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
1.นางวิลาวัลย์ จันทสิทธิ์
2.นายสมศรี ทองหล่อ
1.นายอุทัย แสนกล้า
2.นางลาวัลย์ งามชื่น

มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 23
มิถุนายน 2559 (การดึงเงินกลับส่วนกลาง)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีรายการที่สานัก
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ งบประมาณได้ขอดึงเงินกลับส่วนกลางเพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มี 2 กรณี ดังนี้
กรณี

จังหวัด
นครราชสีมา
-

เข้าสู่กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ทัน
ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2559
เงินเหลือจ่าย
1,582,464
รวมทั้งสิ้น
1,582,464

มติที่ประชุม

จังหวัด
ชัยภูมิ
-

จังหวัด
จังหวัดสุรินทร์
บุรีรมั ย์
1,970,000
-

รวม
1,970,000

58,500 7,844,222 15,701,044 25,186,230
58,500 9,814,222 15,701,044 27,156,200

รับทราบ
3.3 เรื่อง โครงการเงินเหลือจ่าย ที่ไม่ขัดกับเงื่อนไขของ พ.ร.บ. โอนงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (การดึงงบประมาณกลับส่วนกลาง) รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ 3 รายการ
งบประมาณ 9,842,000 บาท
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม คือ
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากเป็นงานดาเนินการเองของ
โครงการชลประทานชัยภูมิ และบางกิจกรรมมีการลงนามในสัญญาก่อนมีมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 12 เมษายน 2559 (มติ ครม. วันที่ 12 เมษายน 2559 กาหนดในรายการที่นามา
/จัดทา...
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ประธาน
นางณรงค์ รักร้อย
รองประธาน

ประธาน

มติที่ประชุม

จัดทาร่าง พรบ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครอบคลุมถึงรายการในลักษณะงบลงทุนที่มีเงิน
เหลือจ่ายไม่ต่ากว่า 100,000 บาท และรายการรายจ่ายประจาที่หมดความจาเป็นและไม่
สามารถดาเนินการได้) มีดังนี้
1. กิจกรรม ก่อสร้างอาคารบังคับน้าในลาห้วยช่อระกา บ้านโนนมะเกลือ
ตาบลนาฝอย อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 6,779,000 บาท
2. กิจกรรม ขุดลอกลาห้วยกุดป้อม บ้านโนนทรายคา หมู่ที่ 4 ตาบล
ผักปัง อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,503,000 บาท
3. กิจกรรม ก่อสร้างอาคารท่อลอดส่งน้าจากลาห้วยน้อยเข้าสู่หนองเขื่อง
ตาบลกุดตุ้ม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,560,000 บาท
สาหรับโครงการเงินเหลือจ่ายที่ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) แต่ขัดกับ พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้
โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ โครงการส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม จักยานท่องเที่ยว
เชิงกีฬา 1,600,000 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ โครงการพัฒนาแหล่ง
น้าเพือ่ การเกษตร กิจกรรม ขุดลอกหนองคูขาด บ้านไผ่น้อย ตาบลลุมปุ๊ก อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 5,200,000 บาท
จะทาอย่างไร หรือมีวิธีการอย่างไร จะไม่ต้องถูกดึงงบประมาณกลับ
มติคณะรัฐมนตรีได้ออกมา 2 ครั้ง ครั้งแรก มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2559 ให้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
หากไม่ดาเนินการให้ส่งคืนงบประมาณ และมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
กาหนดในรายการที่นามาจัดทาร่าง พรบ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครอบคลุมถึง
รายการ ในลักษณะงบลงทุนที่มีเงินเหลือจ่ายไม่ต่ากว่า 100,000 บาท และรายการ
รายจ่ายประจาที่หมดความจาเป็นและไม่สามารถดาเนินการได้ จึงทาให้ต้องปฏิบัติตามมติ
ครม. ดังกล่าว ต่อไปจังหวัดใดที่มีเงินเหลือจ่าย จะต้องรีบนาเรื่องขอใช้เงินเหลือจ่ายให้ที่
ประชุม ก.บ.ก. พิจารณา
การถูกดึงงบประมาณกลับ ทาให้แผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามแผน
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนา ดังนั้น จะต้องเร่งรัดว่าเมื่อเงินเหลือจ่าย
ให้รีบดาเนินการโดยเร็ว
รับทราบ
/3.4 เรื่อง แจ้งผล...
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3.4 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการให้คะแนนคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560)
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และเรื่อง การเตรียมชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร
0720/ว85 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารงาน
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) แจ้งผลการพิจารณาการให้คะแนน
คุณภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.
2560) โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 89
คะแนน เมื่อเทียบกับปีก่อนได้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 85 คะแนน จัดอยู่ในลาดับที่ 7
ของ 18 กลุ่มจังหวัด โดยแยกเป็น
1. ด้านข้อมูลสภาพทั่วไปได้ 7 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
2. ด้านการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพได้ 21.5 คะแนน
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
3. ด้านยุทธศาสตร์ได้ 60.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 65 คะแนน)
รวมคะแนนที่ได้ 89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
และสานั กงบประมาณแจ้งปฏิทินการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยจะเริ่ ม มี ก ารประชุ ม คณ ะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณ าร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่จันทร์
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด จัดเตรียม
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับงบประมาณ ตามที่กลุ่มจังหวัดได้แจ้งไปแล้ว
หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทางกลุ่มจังหวัดฯจะประสานขอข้อมูลจากท่านได้ทันที
ทั้งนี้ กาหนดการี้แจงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อยู่ในห้วงเวลาระหว่างวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม
- วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ รัฐสภา ชั้น 2 ห้องประชุม 213 – 216
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5 เรื่อง ผลการตรวจติดตามโครงการและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจางบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จากการติดตามผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายในระดับพื้นที่ของ
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ สานั กบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ทาให้ทราบว่า
ผลการดาเนินงานก้าวหน้ามากกว่าผลการเบิกจ่าย โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2559 และในหลายโครงการอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่ง
เบิกจ่ายงบประมาณ และคาดว่าประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 โครงการส่วนใหญ่จะแล้ว
เสร็ จเกื อบทั้ งหมด คงเหลื อเฉพาะกิ จกรรมที่ ต้ องเบิ กจ่ ายตามงวดงานและกิ จกรรมที่
ดาเนินการตามฤดูกาลผลิตของพืชนั้นๆ ซึ่งกิจกรรมที่ดาเนินการตามฤดูกาล ได้แก่ กิจกรรม
/การตรวจรับรอง...
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การตรวจรองรับแปลงข้าวมาตรฐาน GAP มีแผนการดาเนินงานจากปลายปีงบประมาณจน
ข้ามปีงบประมาณ ซึ่งสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้เสนอแนะว่าให้ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบเร่งรัดหาผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา โดยให้จัดทาเป็นงวดงาน เพื่อให้มีการ
เบิกงบประมาณตั้งแต่ยังไม่สิ้นสุดปีงบประมาณ และมียอดกันเบิกเหลื่อมปีต่า
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 เรื่อง ขอคืนเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับแจ้งจากจังหวัด
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ว่ามีรายการที่ขอคืนเงิน ดังนี้
- จังหวัดนครราชสีมา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทหินพนม
วัน บ้านมะค่า ตาบลโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ
9,768,000 บาท จานวนที่คืนเงิน 3,809,520 บาท เนื่องจากกรมศิลปากรไม่
อนุญาตให้ติดตั้งเสาไฟฟ้าในพื้นที่ที่กาหนด และงานก่อสร้างถนน คสล. เป็นพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของ อบจ. ซึ่งมีการตั้งงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงไว้แล้ว
- จังหวัดชัยภูมิ โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล กิจกรรม
ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP งบประมาณ 120,000 บาท
เนื่องจากหน่วยดาเนินงานคือสานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ มีแผนดาเนินกิจกรรม
ช่วงไตรมาสที่ 4 มีขั้นตอนในการดาเนินงานคือจัดจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีใบอนุญาต
จากกรมการข้าว และสานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิได้ประสานเป็นการล่วงหน้าไปยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งได้มีการตอบรับมายังสานักงาน
เกษตรจังหวัดชัยภูมิแล้ว ต่อมามจธ. แจ้งว่ามีภารกิจในการตรวจรับรองฯ ให้หน่วยงาน
ต่างๆ เป็นจานวนมาก จึงไม่สามารถเป็นหน่วยงานตรวจรับรองฯ ให้กับสานักงานเกษตร
จังหวัดชัยภูมิได้ ประกอบกับการตรวจรับรองฯ ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกของการ
ปลูกข้าวจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งกระบวนการต่างๆ ได้ล่วงเลยไป จึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตาม
เส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรม ค่าควบคุมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวมอหินขาวบ้านวังคาแคน หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
เมืองชัยภูมิ จานวน 483,400 บาท เนื่องจากสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ชัยภูมิ มีภารกิจในการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ จากโครงการของส่วนราชการ ซึง่ มี
งบประมาณในการตรวจติดตามและค่าควบคุมงานจากหน่วยงาน ดังนั้น จึงเบิกจ่าย
งบประมาณในการตรวจติดตามจากงบประมาณของหน่วยงานเองแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.7 เรื่อง ผลการ...
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3.7 เรื่อง ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ ๒๙๒,427,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย 281,286,403.10 บาท (ร้อยละ 97.93)
ยังไม่เบิกจ่าย 5,958,480 บาท เงินเหลือจ่ายพับไป 5,182,716.90 บาท ณ วันที่
23 มิถุนายน 2559
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM

รวม

งบประมาณ
หลังโอนเปลี่ยนแปลง
๗3,590,0๐๐.00
๗2,837,27๐.00
๗๑,365,429.00
71,634,901.00
3,๐๐๐,๐๐๐.00
๒๙๒,427,๖๐๐.00

เบิกจ่าย
จานวน
63,703,546
72,005,452.21
71,344,811.73
71,249,500.17
2,983,092.99
281,286,403.10

ร้อยละ
91.45
100.00
100.00
100.00
100.00
97.93

ยังไม่เบิกจ่าย

งปม.พับไป

5,958,480
-

-

5,958,480

3,927,974
831,817.79
20,617.27
385,400.83
16,907.01
5,182,716.9

จังหวัดนครราชสีมา ดาเนินการแล้วเสร็จ แต่อยู่ระหว่างจัดทาเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรอง
ตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตาบล
บ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 5,958,480 บาท
- ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 388,534,5๐๐
บาท เบิกจ่าย 199,024,128.12 บาท (ร้อยละ 56.65) ยังไม่เบิกจ่าย
152,311,810.42 บาท เงินเหลือจ่าย 10,058,875.46 บาท เป็นพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... จานวน 27,156,200 บาท ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
OSM

รวม

งบประมาณ
เบิกจ่าย
หลังโอน
จานวน
เปลี่ยนแปลง
95,212,100
68,607,004
95,997,500
57,551,988
101,361,800 27,244,974.70
92,963,100
44,354,751
3,000,000
1,265,410.42
388,534,500 199,024,128.12

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

เหลือจ่าย

73.32
24,963,232
59,400
62.76
34,123,842
4,263,170
30.87 61,003,763.30
3,298,840
59.27 30,486,383.54 2,437,465.46
42.18 1,734,589.58
56.65 152,311,810.42 10,058,875.46

พรบ.โอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ...

1,582,464
58,500
9,814,222
15,701,044
27,156,230

ผลการเบิ ก จ่ ายในภาพรวมยั งต่ ากว่าเป้ าหมายที่ ก าหนด ซึ่ งเป้ าหมายการ
เบิ ก จ่ า ยในภาพรวมของไตรมาสที่ 3 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 73 แต่ ผ ลการด าเนิ น งานมี
ความก้าวหน้ากว่าผลการเบิกจ่าย มี หลายกิจกรรมที่ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงาน หรืออยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
/ประธาน...
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ประธาน
มติที่ประชุม

การเบิกจ่ายช้า ทั้งที่ดาเนินการเสร็จแล้ว ต้องกลับไปพิจารณาดูว่าติดขัด
ตรงไหน ขอให้ ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ เชิ ญ ฝ่ ายการเงิน ของส านั ก งานจั งหวัด เสมียนตรา
จังหวัด และสานักงานคลังจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด หารือร่วมกัน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดนครราชสีมา มีงบประมาณเหลือจ่าย 59,400 บาท จังหวัดชัยภูมิ
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ งบประมาณเหลือจ่าย 4,263,170 บาท จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณเหลือจ่าย
3,298,840 บาท และจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณเหลือจ่าย 2,420,793.46 บาท
ข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของกลุ่มจังหวัด ฯ กรณีใช้เงินเหลือจ่าย ที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ดังนี้
๑) ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี ปฏิ บั ติ ในการบริ หาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของ
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้
.
(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) การเปลี่ ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการแทน
โครงการเดิม
ข้อ ๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด
นอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ถือว่า เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ฯลฯ
ข้อ ๔ ให้ ก.บ.ก. มีอานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด
เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่ม
จังหวัดแล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้ ก.น.จ.ทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้น
ไตรมาส
/ข้อ 5 กรณี...
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ข้ อ 5 กรณี จั งหวั ดหรื อกลุ่ ม จั งหวั ด มี ค วามประสงค์ ข อโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ ายของจั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ดที่ มี ผลกระทบต่ อแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ 2 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอ
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี
เมื่ อ ก.บ.จ. หรื อ ก.บ.ก. ให้ ความเห็ นชอบในการปรั บ แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพั ฒนากลุ่ มจั งหวัดพร้อมทั้ งเห็ นชอบการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ ายของ
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ
เมื่อคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการด้านแผนและด้านงบประมาณให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
และให้คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ด้านแผนและด้านงบประมาณ รายงานให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลื อจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่ มจังหวัดที่ได้ ดาเนินงาน
บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้ นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
๒) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสากิจมีอานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใดๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้แผนงานเดียวกัน ที่
เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้
แต่มิให้นาไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้นาไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้สาธารณูปโภค
ค้างชาระ หรือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นตามข้อผูกพันสัญญาค้างชาระ ให้โอนไปชาระเป็นลาดับ
แรกก่อนตามลาดับ
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
หรื อสิ่ งก่ อสร้ าง จะต้ องมี วงเงินต่ อหน่ วยต่ ากว่ าหนึ่ งล้ านบาทและต่ ากว่ าสิ บล้ านบาท
ตามลาดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการ
จัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม
การขออนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากโครงการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ข อง
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หากที่ประชุม ก.บ.ก. ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่
/กากับดูแล…
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กากั บ ดู แ ล ตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม กล่าวว่ากรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ดาเนิ น การก่อหนี้ ผู กพั นและเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมแล้วและมีเงินเหลือจ่าย
หากมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องใช้ งบประมาณ เหลือจ่าย ต้องเสนอขอความเห็นชอบการ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัดก่อนดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
บริห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบว่าด้วยการบริห าร
งบประมาณของหน่วยงาน แล้วแต่กรณีต่อไป ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่ว นที่สุด ที่
นร 0704/ว 38 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ที่ขออนุมัติใช้เงินเหลือจากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้
นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฏิ
ผู้แทนสานักงานจังหวัด
นครราชสีมา

- จังหวัดนครราชสีมา มีเงินเหลือจ่ายจานวน 59,400 บาท
และมีความประสงค์ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดาเนินโครงการศูนย์ขยายผล
ตามแนวพระราชดาริ กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การขยายผลการดาเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ตามแนวพระราชดาริ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 59,400 บาท

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง
กิจกรรมที่ 1 ระบบสูบน้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มันสาปะหลัง (งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานพลังงานจังหวัด
นครราชสีมา
2 โครงการปลูกผักเกษตร
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
แสงอาทิตย์
กิจกรรมที่ 1 จัดทาระบบ
สูบน้าโดยใช้ระบบโซล่าเซล
(งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานพลังงานจังหวัด
นครราชสีมา

งบประมาณ
(บาท)
4,000
4,000

21,000
21,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
โครงการศูนย์ขยายผลตาม
แนวพระราชดาริ
กิจกรรม การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขยายผลการดาเนินงานตาม
โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนว
พระราชดาริ(งบดาเนินงาน)

งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
59,400 1) เนื่องจากโครงการเดิม
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และมี
59,400 เงินเหลือจ่าย จึงนามาดาเนิน
โครงการใหม่ที่บรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2)เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติและขยาย
ผลการดาเนินงานตามโครงการ
เกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียน
ถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
และการรักษาความ
ปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่น
แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
กิจกรรม ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) บริเวณแหล่งเรียนรู้
ปราสาทหินพนมวัน ตาบล
บ้านโพธิ์ อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา(งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
ตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา
4 โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน
การตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์ ในกลุ่ม
อาเซียน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้าน
ไหมนครชัยบุรนิ ทร์
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม
บูรณาการแบบครบวงจร
(งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา
รวม 4 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
21,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

21,000

13,400

13,400

59,400

รวม 1 โครงการ

59,400

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จารณากลั่ นกรอง และให้ ความเห็ น ชอบ
โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ าย กรณี ใช้ เงิน เหลื อ จ่ ายของกลุ่ ม จั งหวัด ที่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
/และข้อ 6...
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และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. และข้อ 6 เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่าย
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ไม่ ก ระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมา ใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 4 โครงการ ซึ่ ง เป็ น งบลงทุ น ทั้ ง สิ้ น
งบประมาณรวม 59,400 บาท มาดาเนิน โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดาริ
กิ จ กรรม การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การขยายผลการ
ด าเนิ น งานตามโครงการเกษตรเพื่ อ อาหารกลางวั น ตามแนวพระราชด าริ จั ง หวั ด
นครราชสีมา เป็นงบดาเนินงาน งบประมาณ 59,400 บาท

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- จังหวัดชัยภูมิ มีเหลือจ่ายจานวน 4,263,170 บาท
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ และมีความประสงค์ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
จานวน 4 กิจกรรม งบประมาณรวม 2,459,000 บาท และโครงการส่งเสริม
การปลู กส้ ม โอเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพการผลิ ต และการตลาด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพีย ง
งบประมาณ 1,800,000 บาท
นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
โครงการแรก คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร จานวน
ผู้แทนสานักงานจังหวัด 4 กิจกรรม งบประมาณรวม 2,459,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
ชัยภูมิ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
คุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว
(งบดาเนินงาน)
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
ชัยภูมิ

งบประมาณ
(บาท)
20
20

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
โครงการพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร
กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกคลอง
ยายเข็ม บ้านโนนคร้อเหนือ
หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านข้าม
อาเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการ
ปกครองอาเภอจตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

2,459,000 1) เนื่องจากโครงการเดิม

499,000

ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และมี
เงินเหลือจ่าย จึงนามาดาเนิน
โครงการใหม่ที่บรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2) สอดคล้องการแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ุด

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

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ที่

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
2 โครงการพัฒนาแหล่งน้า
788,000 กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกลาห้วย
ที่ นร 0506/ว 46 ลงวันที่ 20
เพื่อการเกษตร
หวาย หมู่ที่ 1,10 ตาบล
กุมภาพันธ์ 2558 ข้อการ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงเพิ่ม
498,980 หลุบคา อาเภอแก้งคร้อ
460,000 ดาเนินการตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้า
จังหวัดชัยภูมิ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/
ขุดบ่อหลุบ บ้านโนนม่วง
(งบลงทุน)
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน /
หมู่ที่ 7 ตาบลโพนทอง
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการ
ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบ
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ปกครองอาเภอแก้งคร้อ
แห่งชาติ 9 ด้าน นโยบายความ
(งบลงทุน)
จังหวัดชัยภูมิ
มั่นคง รวมถึงนโยบายสาคัญเร่งด่วน
ที่จาเป็นต้องแก้ไขปัญหา 11 เรื่อง
หน่วยดาเนินการ :
3) เป็นความต้องการของประชาชน
โครงการชลประทานชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกลาห้วย 289,020 กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกสระ
500,000 ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
กุดป้อม บ้านโนนทรายคา
เจ็ดหมื่น หมู่ที่ 3 ตาบล
แคลนน้าอุปโภค บริโภค และเพือ่
หมู่ที่ 4 ตาบลผักปัง อาเภอ
ศรีสาราญ อาเภอ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการ
ปกครองอาเภอคอนสวรรค์
หน่วยดาเนินการ :
จังหวัดชัยภูมิ
ที่ทาการปกครองอาเภอ
(งบลงทุน)
ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
3 โครงการส่งเสริมการตลาด 1,560,900 กิจกรรมที่ 4 ขุดลอกคลอง 1,000,000
และประชาสัมพันธ์การ
โจก บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่
ท่องเที่ยวกลุ่มนครชัย
ที่ 10 ตาบลเจาทอง อาเภอ
บุรินทร์
ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 1 การจัดทาคู่มือ 1,560,000 (งบลงทุน)
และสื่อประชาสัมพันธ์การ
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนคร
ปกครองอาเภอภักดีชุมพล
ชัยบุรินทร์ (งบดาเนินงาน)
จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งป้ายบอก
500
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ถนน
สาย ชย.3001 แยกทาง
หลวงหมายเลข 201 - แยก
ทางหลวงหมายเลข 2159
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ (งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

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

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
และสรุปสาระสาคัญ
กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งป้ายบอก
400
ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว ถนน
สาย ชย. 3006 แยกทาง
หลวงหมายเลข 225 - แยก
ทางหลวงหมายเลข 2354
อาเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ (งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
4 โครงการพัฒนาโครงสร้าง
110,080
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิว
110,080
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) ถนน
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติไทรทอง อุทยานแห่งชาติปา่ หินงาม
บ้านสะพานหิน - บ้าน
สะพานยาว ตาบลโป่งนก
อาเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ (งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
รวม 4 โครงการ
2,459,000 รวม 1 โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

2,459,000

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดชัยภูมิ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จารณากลั่ นกรอง และให้ ความเห็ น ชอบ
โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ าย กรณี ใช้ เงิน เหลื อ จ่ ายของกลุ่ ม จั งหวัด ที่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

ทีป่ ระชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. และข้อ 6 เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่าย
ดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้จังหวัดชัยภูมิ ใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 4 โครงการ เป็นงบดาเนินงาน 1,560,020 บาท
งบลงทุน 898,980 บาท รวมทั้งสิ้น 2,459,000 บาท มาดาเนินโครงการศูนย์ขยายผล
ตามแนวพระราชดาริ กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การขยายผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร จานวน 4
กิจกรรม เป็นงบลงทุนทั้งสิ้น จานวนรวม 2,459,000 บาท ดังนี้
1) ขุดลอกคลองยายเข็ม บ้านโนนคร้อเหนือ หมู่ที่ 11 ตาบลบ้านข้าม อาเภอ
จตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 499,000 บาท
2) ขุดลอกลาห้วยหวาย หมู่ที่ 1,10 ตาบลหลุบคา อาเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ 460,000 บาท
3) ขุดลอกสระเจ็ดหมื่น หมู่ที่ 3 ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ 500,000 บาท
4) ขุดลอกคลองโจก บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตาบลเจาทอง อาเภอภักดี
ชุมพล จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 1,000,000 บาท
นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
โครงการส่งเสริมการปลูกส้มโอเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาด
ผู้แทนสานักงานจังหวัด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1,800,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
ชัยภูมิ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
1 โครงการพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้า
ขุดบ่อหลุบ บ้านโนนม่วง
หมู่ที่ 7 ตาบลโพนทอง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
โครงการชลประทานชัยภูมิ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

งบประมาณ
ชื่อโครงการ
(บาท)
และสรุปสาระสาคัญ
1,800,000 โครงการส่งเสริมการปลูก
ส้มโอเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
1,329,020 ผลิตและการตลาด ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้
ความรู้ทางวิชาการให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ
(งบดาเนินงาน)
กิจกรรมที่ 2 การอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบตั ิการให้กับ

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง

1,800,000 1) เนื่องจากโครงการเดิม

344,000

41,200

ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และมี
เงินเหลือจ่าย จึงนามาดาเนิน
โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2) เป็นความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ปริมาณการผลิตสินค้าการเกษตรที่
สาคัญรองรับการเปิดประชาคม

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

ชื่อโครงการ
และสรุปสาระสาคัญ
กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกลาห้วย
กุดป้อม บ้านโนนทรายคา
หมู่ที่ 4 ตาบลผักปัง อาเภอ
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
ที่ทาการปกครองอาเภอ
ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

รวม 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)

งบประมาณ
(บาท)
470,980

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ
เศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้แนวทาง
(งบดาเนินงาน)
เศรษฐกิจพอเพียงของ
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริม
979,800 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การผลิต
3) สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
(งบดาเนินงาน)
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริม
54,000 6.4 ดูแลให้เกษตรกรมีรายได้ที่
การตลาด สร้างตรา
เหมาะสมด้วยวิธีตา่ งๆ เช่น การลด
สัญลักษณ์ของส้มโอบ้าน
ต้นทุนการผลิต การดูแลราคาสินค้า
แท่น (งบดาเนินงาน)
รวมทั้งยุทธศาสตร์การเข้าสู่
กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างฝาย
381,000 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่าด้วย
น้าล้นกึ่งถาวรเพื่อชะลอและ
การเสริมสร้างความสามารถในการ
กักเก็บน้า จานวน 6 แห่ง
แข่งขันของสินค้า บริการ การค้า
(งบลงทุน)
และการลงทุน
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
1,800,000
1,800,000 รวม 1 โครงการ

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดชัยภูมิ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ 2 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ 5 อยู่ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จารณากลั่ นกรอง และให้ ความเห็ น ชอบ
โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ย กรณี ใช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ยของกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดพร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ
เมื่อคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการด้านแผนและด้านงบประมาณให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
และให้คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ด้านแผนและด้านงบประมาณ รายงานให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
/และข้อ ๖…
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มติที่ประชุม

และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้ นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ 5 อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. และข้อ 6 การใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว
ข้ า งต้ น กระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด และแผนพั ฒ นา
กลุ่ มจังหวัด เห็ น ชอบให้ จังหวัดชัยภูมิ ใช้เงินเหลื อจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นงบลงทุนทั้งสิ้น 1,800,000 บาท
มาดาเนินโครงการส่งเสริมการปลูกส้มโอเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 5 กิจกรรม เป็นงบดาเนินงาน 1,419,000 บาท เป็นงบลงทุน
381,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ดังนี้
1) การอบรมให้ความรู้ทางวิชาการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ งบประมาณ
344,000 บาท
2) การอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบตั ิการให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ งบประมาณ
41,200 บาท
3) การส่งเสริมการผลิต งบประมาณ 979,800 บาท
4) การส่งเสริมการตลาด สร้างตราสัญลักษณ์ของส้มโอบ้านแท่น งบประมาณ
54,000 บาท
5) ก่อสร้างฝายน้าล้นกึ่งถาวรเพื่อชะลอและกักเก็บน้า จานวน 6 แห่ง งบประมาณ
381,000 บาท

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
- จังหวัดบุรีรัมย์ มีเงินเหลือจ่ายจานวน 3,298,840 บาท มีความ
ผู้แทนสานักงานจังหวัด ประสงค์ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ
บุรีรัมย์
คุณภาพ กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว งบประมาณ 1,235,900 บาท
และโครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
เตรียมความพร้อมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู งบประมาณ 2,050,142 บาท
ขอเชิญผู้แทนของส่วนราการที่รับผิดชอบโครงการชี้แจงครับ
นายอดิศร แคนแก่งบุญ
กลุ่มจังหวัดมีประชากรโคเป็นอันดับหนึ่ง โดยจังหวัดบุรีรัมย์มีอยู่
ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์ 30,000 ตัว/ครัวเรือน เกษตรกรมีความต้องการผลิตโคเนื้อเป็นจานวนมาก โครงการ
จังหวัดบุรีรัมย์
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
พันธุ์โคราชวากิว กาหนดเป้าหมายของการดาเนินการ จานวน 5 อาเภอ เกษตรกรที่เลี้ยงโค
จานวน 150 คน เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมเดิมที่ได้ดาเนินการและ
ประสบความสาเร็จ จึงขอใช้เงินเหลือจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้
/โครงการ(ตารางต่อ)...
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
1 โครงการเพิ่ม
1,180,000
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่ม
1,180,000
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
- การสนับสนุนปุ๋ยเคมีใน
การปรับปรุงบารุงดิน
(งบดาเนินงาน)
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์
2 โครงการส่งเสริม
59,400
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 การจัดทา
29,400
โฆษณาเคลื่อนที่ (Tour
Bus Back) การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
(งบดาเนินงาน)
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ 2 การจัดทา
30,000
Application ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนคร
ชัยบุรินทร์(งบดาเนินงาน)
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
1,235,900 1) เนื่องจากโครงการเดิม
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโค
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เนื้อและกระบือคุณภาพ
มีเงินเหลือจ่าย จึงนามาดาเนิน
กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยง
โครงการใหม่ที่บรรจุใน
โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
(งบดาเนินงาน)
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
หน่วยดาเนินการ :
งบประมาณ พ.ศ.2559
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
2) สอดคล้องกับแนวทางมติ
บุรีรัมย์
คณะรัฐมนตรีตามหนังสือ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนทีส่ ุด
ที่ นร 0506/ว 46 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558

ของประชาชน ในเรื่องการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้
3) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
เรื่องการบรรเทาความเดือดร้อน
โดยนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่
12 กันยายน 2557 นโยบายข้อ
6.4 การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การ
ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและ
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง
เรื่องการบรรเทาความเดือดร้อน
มีข้อสรุปสั่งการเมื่อในที่ 18
กันยายน 2557 ข้อ 1 การปรับ
โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
(1.2.2 การปรับระบบการผลิต
ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ได้แก่ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การลด
ต้นทุน)

/โครงการ(ตารางต่อ)....
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ที่

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

รวม 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
4) เป็นอาชีพทางเลือก เพิ่ม
โอกาส สร้างรายได้ ให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัด
บุรีรัมย์ และต่อยอดโครงการเดิม
ที่ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
แล้ว

1,239,400 รวม 1 โครงการ

1,235,900

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จารณากลั่ นกรอง และให้ ความเห็ น ชอบ
โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ าย กรณี ใช้ เงิน เหลื อ จ่ ายของกลุ่ ม จั งหวัด ที่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. และข้อ 6 เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่าย
ดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด อาศัยอานาจของ ก.บ.ก. เห็นชอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เงินเหลือ
จ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 2 โครงการ
ซึ่งเป็นงบดาเนินงานทั้งสิ้น 1,235,900 บาท มาดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว เป็น
งบดาเนินงานทั้งสิ้น 1,235,900 บาท
นายชาติชาย รัตนภานพ
โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
นายอาเภอบ้านกรวด เตรียมความพร้อมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู งบประมาณ 2,050,142 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นการเตรียมยกระดับจากด่านชั่วคราวเป็นด่านถาวร ซึ่งต้องเตรียมความพร้อม ทั้งคน
สถานที่ โดยจัดตั้งเป็นสานักงานของด่านช่องสายตะกู มีรายละเอียด ดังนี้
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
2,050,142 1) เนื่องจากโครงการเดิม
1 โครงการข้าวหอมมะลิ
786,200 โครงการพัฒนาบริเวณ
คุณภาพดีสูสากล
ด่านการค้าชายแดนกลุ่ม
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
นครชัยบุรินทร์
และมีเงินเหลือจ่าย จึงนามา
กิจกรรมที่ 1 การ
731,560 กิจกรรม เตรียมความ
ดาเนินโครงการใหม่ที่บรรจุใน
พัฒนาการผลิตข้าวหอม
พร้อมการเปิดจุดผ่านแดน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
มะลิคุณภาพดีสู่สากล
ถาวรช่องสายตะกู
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
งบดาเนินงาน: วัสดุ
งบดาเนินงาน : วัสดุ
งบประมาณ พ.ศ.2559
723,600 บาท
46,312 บาท
2) การเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่อง
งบลงทุน : ครุภัณฑ์
งบลงทุน : ครุภัณฑ์
สายตะกู ตาบลจันทบเพชร
7,960 บาท
2,003,830 บาท
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยดาเนินการ :
หน่วยดาเนินการ : ที่ทา
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะหนุน
สานักงานเกษตรจังหวัด
การปกครองอาเภอ
เสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
บุรีรัมย์
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ของกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะใน
กิจกรรมที่ 2 การแปรรูป
30,000
ห้วงที่ผ่านมาการค้าขายชายแดน
ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ
งบดาเนินงาน: ค่าใช้สอย
ผลการประชุมร่วมทั้ง 2 ฝ่าย
30,000 บาท
ล่าสุดให้เร่งรัดการเปิดจุกผ่าน
หน่วยดาเนินการ :
แดนถาวรช่องสายตะกู - จุ๊บโกกี
สานักงานเกษตรจังหวัด
โดยเร็ว
บุรีรัมย์
3) การจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
24,640
อุปกรณ์สาหรับเจ้าหน้าที่
การตลาดและแปรรูป
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนช่อง
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
สายตะกู โดยใช้งบประมาณ
งบดาเนินงาน: ค่าใช้สอย
2,05,142 บาท เพื่ออานวย
24,640 บาท
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
หน่วยดาเนินการ :
ผู้ปฏิบัติงาน และความ
สานักงานเกษตรจังหวัด
สะดวกสบายสาหรับประชาชนที่
บุรีรัมย์
ผ่านไปมาบริเวณด่านชายแดน
ช่องสายตะกู
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ที่
2

3

4

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
โครงการเพิ่ม
1,013,600
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
กิจกรรม การเพิ่ม
1,013,600
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สาปะหลัง
- การสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์
ในการปรับปรุงบารุงดิน
(งบดาเนินงาน)
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานเกษตรจังหวัด
บุรีรัมย์
โครงการปลูกผักเกษตร
188,725
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
แสงอาทิตย์
กิจกรรม จัดทาระบบสูบ
188,725
น้าโดยใช้ระบบโซล่าเซล
(งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานพลังงานจังหวัด
บุรีรัมย์
โครงการพัฒนาศักยภาพ
69,000
และการรักษาความ
ปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม ติดตั้งโทรทัศน์
69,000
วงจรปิด (CCTV) พร้อม
อุปกรณ์ควบคุมและสั่งการ
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
บริเวณถนนด้านหน้าแหล่ง
ท่องเที่ยวช่วงถนนสาย

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
บุรีรัมย์ – สุรินทร์ ตาบล
อิสาณ และช่วงถนนสาย
บุรีรัมย์ – ประโคนชัย
ตาบลเสม็ด – ตาบลอิสาณ
อาเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
(งบลงทุน)
หน่วยดาเนินการ :
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
รวม 4 โครงการ

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

2,057,525 รวม 1 โครงการ

2,050,142

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จารณากลั่ นกรอง และให้ ความเห็ น ชอบ
โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ าย กรณี ใช้ เงิน เหลื อ จ่ ายของกลุ่ ม จั งหวัด ที่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจั งหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. และข้อ 6 เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่าย
ดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 4 โครงการ เป็นงบดาเนินงาน 1,784,457 บาท
เป็นงบลงทุน 265,685 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,050,142 บาท มาดาเนิน
โครงการพัฒนาบริเวณด่านการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม เตรียม
ความพร้อมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสายตะกู เป็นงบดาเนินงาน 46,312 บาท
งบลงทุน 2,003,830 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,050,142 บาท
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นายไชยยศ วิทยา
- จังหวัดสุรินทร์ มีเงินเหลือจ่ายจานวน 2,420,793.46 บาท
ผู้แทนสานักงานจังหวัด มีความประสงค์ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและรักษา
สุรินทร์
ความปลอดภัยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน งบประมาณ 1,500,000 บาท และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ
แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอมกิจกรรม ก่อสร้างสะพานเพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตลาดน้าราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 896,800 บาท ขอเชิญผู้แทนจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบโครงการชี้แจงครับ
พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ
โครงการพัฒนาศักยภาพและรักษาความปลอดภัยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่
ผู้แทนจากตารวจภูธร นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม ติดตั้งระบบ
จังหวัดสุรินทร์
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดทางแยกสาคัญที่เป็นเส้นทางเข้าสู่อาเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 1,500,000 บาท
เนื่องจากการก่อการร้ายมีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยว การจับกุมคนร้ายต้องอาศัยพยานวัตถุ ซึ่งพยานวัตถุเช่นภาพจาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จะช่วยให้ตารวจสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานสากล
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
1 โครงการผลิตข้าวหอม
628,945
มะลิคุณภาพดีสากล
กิจกรรมที่ 1 การ
601,123
พัฒนาการผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี
งบดาเนินงาน :
584,280 บาท
งบลงทุน : ครุภัณฑ์
16,843 บาท
หน่วยงานดาเนินการ:
สานักงานเกษตรจังหวัด
สุรินทร์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
โครงการพัฒนาศักยภาพ 1,500,000 1) เนื่องจากโครงการเดิม
และการรักษาความ
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ปลอดภัย เพิ่มความ
และมีเงินเหลือจ่าย จึงนามา
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
ดาเนินโครงการใหม่ที่บรรจุใน
เพื่อเตรียมความพร้อม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
กิจกรรม ติดตั้งระบบ
1,500,000 งบประมาณ พ.ศ.2559
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2) เพื่อเป็นการสร้างระบบ
(CCTV) บริเวณจุดทางแยก
ควบคุม เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น
สาคัญที่เป็นเส้นทางเข้าสู่
ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
อาเภอเมืองสุรินทร์
ชีวิตและทรัพย์สินของ
จังหวัดสุรินทร์
นักท่องเที่ยว และอานวยการจัด
หน่วยดาเนินการ:
ระเบียบที่สาธารณะ สร้างความ
ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
พึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวใน
ด้านการรับบริการ
/โครงการ(ตารางต่อ)...
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
กิจกรรมที่ 2 การแปรรูป
27,822
ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
งบดาเนินงาน : 17,800
บาท
งบลงทุน : ครุภัณฑ์
10,022 บาท
หน่วยงานดาเนินการ:
สานักงานเกษตรจังหวัด
สุรินทร์
2 โครงการส่งเสริมและ
361,134
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไหมสู่สากล
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้าง
340,000
องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานดาเนินการ:
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการ
21,134
รวมกลุ่มอุตสาหกรรม
(Cluster) แปรรูปไหม
อย่างยั่งยืน
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานดาเนินการ:
สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุรินทร์

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

/โครงการ(ตารางต่อ)...
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ที่
3

4

5

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
โครงการเพิ่ม
36,100
ประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อ และกระบือคุณภาพ
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
36,100
การผลิตกระบือ
งบดาเนินงาน : 30,100
บาท
งบลงทุน : ครุภัณฑ์
6,000 บาท
หน่วยงานดาเนินการ:
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์
สัตว์สุรินทร์
โครงการโครงการส่งเสริม 430,700
และพัฒนาการค้า
ชายแดนกลุ่มนครชัย
บุรินทร์สู่ภูมิภาคและ
อาเซียน
กิจกรรมการแสดงและ
430,700
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
(งบดาเนินงาน)
หน่วยงานดาเนินการ:
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
สุรินทร์
โครงการปลูกผักเกษตร
32,400
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
แสงอาทิตย์
กิจกรรม จัดทาระบบสูบ
32,400
น้าโดยใช้ระบบโซล่าเซล
(งบลงทุน)
หน่วยงานดาเนินการ:
สานักงานพลังงานจังหวัด
สุรินทร์

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

/โครงการ(ตารางต่อ)...
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
6 โครงการพัฒนาโครงสร้าง 10,721
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทาง
10,721
ลาดยางแอสฟัสติก
คอนกรีตทางเข้าวัดเขา
ศาลา ตาบลจรัส อาเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
1,500,000
รวม 6 โครงการ
1,500,000 รวม 1 โครงการ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จารณากลั่ นกรอง และให้ ความเห็ น ชอบ
โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ าย กรณี ใช้ เงิน เหลื อ จ่ ายของกลุ่ ม จั งหวัด ที่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. และข้อ 6 เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่าย
ดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์ ใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 6 โครงการ เป็นงบดาเนินงาน 1,424,014 บาท
เป็นงบลงทุน 75,986 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,050,142 บาท มาดาเนิน
โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและรักษาความปลอดภัยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม ติดตั้งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดทางแยกสาคัญที่เป็นเส้นทางเข้าสู่อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นงบลงทุนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

/นายทศพล...
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นายทศพล นภาสวัสดิ์
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
ผู้แทนสานักงานโยธาฯ อารยธรรมขอม กิจกรรม ก่อสร้างสะพานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้าราชมงคลอีสาน
จังหวัดสุรินทร์
วิทยาเขตสุรินทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
896,800 บาท เป็นการก่อสร้างสะพานใหม่แทนสะพานเดิมที่ชารุดทรุดโทรม
เนื่องจากช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวจานวนมาก เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อ
นักท่องเที่ยว จึงเห็นสมควรก่อสร้างสะพานใหม่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
งบประมาณ เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
และสรุปสาระสาคัญ
(บาท)
896,800 1) เนื่องจากโครงการเดิม
1 โครงการพัฒนาโครงสร้าง 696,800 โครงการพัฒนาแหล่ง
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ท่องเที่ยวรองตาม
และมีเงินเหลือจ่าย จึงนามา
เส้นทางอารยธรรมขอม
ดาเนินโครงการใหม่ที่บรรจุใน
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิว 696,800 กิจกรรม ก่อสร้างสะพาน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
ทางลาดยางแอสฟัสติก
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด
กลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
คอนกรีตทางเข้าวัดเขา
น้าราชมงคลอีสาน วิทยา
งบประมาณ พ.ศ.2559
ศาลา ตาบลจรัส อาเภอ
เขตสุรินทร์ ตาบล
2) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
นอกเมือง อาเภอเมือง
เขตพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีความ
(งบลงทุน)
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับ
หน่วยดาเนินการ : แขวง
(งบลงทุน)
ประชาชนในพื้นที่
ทางหลวงชนบทสุรินทร์
หน่วยดาเนินการ :
โครงการส่งเสริม
200,000 สานักงานโยธาธิการและ
การตลาดและ
ผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม
200,000
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว "มหัศจรรย์นคร
ชัยบุรินทร์" ในประเทศ
งบดาเนินงาน
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดสุรินทร์
รวม 2 โครงการ
896,800 รวม 1 โครงการ
896,800
/นางพรทิพย์…
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ข้อ ๔ อยู่ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จารณากลั่ นกรอง และให้ ความเห็ น ชอบ
โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ าย กรณี ใช้ เงิน เหลื อ จ่ ายของกลุ่ ม จั งหวัด ที่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรื อกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ (๑) และข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. และข้อ 6 เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่าย
ดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์ ใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 2 โครงการ เป็นงบดาเนินงาน 200,000 บาท
เป็นงบลงทุน 696,800 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 896,800บาท มาดาเนิน
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
กิจกรรม ก่อสร้างสะพานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดน้าราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นงบลงทุนทั้งสิ้น 896,800 บาท
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
แทนผู้ช่วยเลขานุการฯ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณตาม
มาตรการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2559 เพิ่มเติมแล้วมีเงินเหลือจ่าย หากมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องใช้งบประมาณเหลือ
จ่ายดังกล่าวให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เสนอขอความเห็นชอบการ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือระเบียบว่ าด้วยการบริหาร
งบประมาณของหน่ว ยงาน แล้ วแต่กรณี ต่อไป ในระหว่างที่ รอการพิจารณาจากรอง
นายกรั ฐ มนตรี ขอให้ แจ้งส่ วนราชการที่ รับ ผิ ด ชอบโครงการเงินเหลื อจ่ายทั้งกรณี ที่
กระทบแผน และกรณีที่ไม่กระทบแผน ให้ เสนอขออนุมัติโครงการมายังหั วหน้ากลุ่ ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 เตรียมจัดซื้อจัดจ้าง โดยกรณีที่ไม่กระทบ
แผนฯ หากรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็ นชอบแล้ว กลุ่ มจังหวัดฯ จะแจ้งให้ ทราบ
โดยเร็ว และสามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ สาหรับกรณีที่กระทบต่อแผนฯ เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีแล้ว จะต้องส่งเรื่องไปเพื่อทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณต่อไป
/ประธาน...
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ขอมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการ ดังนี้
1) การจัดตั้งทีม Future search
2) การนาเสนอเรื่อง พิจารณา ให้จัดทาเป็นตาราง โดยจัดทาช่องแรก
คือ ประเด็นที่พิจารณา ช่องสองระเบียบ กฎหมาย ช่องที่สามข้อเท็จจริง รายละเอียด
เนื้อหา ช่องที่สี่ การกลั่นกรองของฝ่ายเลขานุการฯ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก...
3) การวางแผนให้เชื่อโยงเป็นโลจิสติกส์
4) การเบิกจ่ายเงินทาอย่างไรจึงจะเบิกจ่ายได้เร็ว
5) ทาอย่างไรไม่ให้ถูกดึงงบประมาณกลับ

มติที่ประชุม
เลิกประชุม

รับทราบ
เวลา 11.30 น.
**********************

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

