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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 4 / 2557
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
ผู้เข้าประชุม
1. นายวินัย วิทยานุกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ประธาน ก.บ.ก.)
2. นายวิทยา จันทร์ฉลอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
3. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
4. นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
5. นายนพดล ไพฑูรย์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
6. นางธัญญชนก เจริญปรุ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
7. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์ แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
8. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
9. นางสาวณัฐชานันท์ สรวลเสน่ห์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
10. นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
11. นายเกียรติศักดิ์ ตั้งตรงสากล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
12. นายภูษิต ทัดศรี
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
13. นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
14. นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี
แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
15. นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ แทน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์
16. นายเสรี สมเป็น
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
17. นายสันติ นิลหมื่นไวย์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
18. นางสาววิไลภรณ์ ซึมกระโทก แทน ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
19. นายวีระชัย ศรีโอษฐ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
20. นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
21. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
22. นายสันติ เกิดโมฬี
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
23. นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
24. นายจาเริญ เปล้ากระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
25. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
26. นายสาราญ ธรรมมานอก ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา
27. นางปราณี วงษ์ชวลิตกุล ภาคประชาสังคมจังหวัดนครราชสีมา
28. นายสมภาร เสี่ยงบุญ
ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
29. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/เลขานุการ ก.บ.ก.
/ผู้ไม่เข้า...
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ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ประธานสภาอุสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
3. นายอุดมศักดิ์ มณีวรรณ ภาคประชาสังคม จังหวัดชัยภูมิ
4. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
5. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
6. นายกังวาน วงศ์วัฒนาโสภณ ภาคประชาสังคม จังหวัดบุรีรัมย์
7. นายสมศรี ทองหล่อ ภาคประชาสังคม จังหวัดบุรีรัมย์
8. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
9. นายอุทัย แสนกล้า ภาคประชาสังคม จังหวัดสุรินทร์
10. นางลาวัลย์ งามชื่น ภาคประชาสังคม จังหวัดสุรินทร์

ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายไพรวัลย์ เขียวใหม่
2. นายสุทธินันท์ เชื้อสาทุม
3. นางประไพศรี วัฒนสาสกุล
4. นายเจษฏา บุญสุข
5. นายทศพล นภาสวัสดิ์
7. นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์
8. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์

วิศวกรโยธาชานาญการ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา
นายช่างโยธาชานาญงาน สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อานวยการโครงการชลประทานสุรินทร์
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
รองผู้อานวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
9. นางสาวโชติรส มีอานาจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
10. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
11. นางสาวทองคา รักวงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
12. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสี ม า ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า/หั ว หน้ า
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 /ประธานคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่ ม จั งหวัด แบบบู รณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง 1 ให้ เป็ น
ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
/ระเบียบวาระที่ 1 ...
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ระเบียบวาระที่ 1

มติทปี่ ระชุม

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 /ประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดราชการ จึงมอบหมายให้ผม นายวินัย
วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ฯ วันนี้
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2557)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28
แทนเลขานุการ ฯ
เมษายน 2557 และได้จัดส่ งให้ จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ เพื่ อแจ้งคณะกรรมการ ฯ
ในจังหวัดได้รับทราบแล้ว รวมทั้งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านในวันนี้ด้วยแล้ว รวม 12 หน้า
ดั งนั้ น หากมี ค าหรือ ข้ อ ความใด ที่ เห็ น ว่ า คลาดเคลื่ อ นไม่ ต รงกั บ ข้ อ เท็ จ จริง และ
ประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้แจ้ งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบด้วย เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม
- รั บ รองรายงานการประชุ ม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2557 วั น ที่ 28 เมษายน
2557
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.
2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แทนเลขานุการ ฯ
ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด ฯ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรวม 280,363,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว 250,581,882.88 บาท
คิดเป็นร้อยละ 91.10 ยังไม่เบิกจ่าย 24,476,369 บาท และมีงบประมาณเหลือจ่าย
ที่พับไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จานวน 5,305,348.12 บาท มีรายละเอียดโครงการที่
เบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย
4,028,800 บาท ประกอบด้วยกิจกรรม
-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป่าปรงพันปี บ้านบ่อทองคา ตาบล
ซับสีทอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการโครงการแล้วร้อยละ 78.79
งบประมาณ 8.50 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6.69 ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย จานวน
1.80 ล้านบาท
-ปรับปรุงและพัฒนาเสาหิน 5 แท่ง “มอหินขาว” บ้านวังคาแคน
ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 4.20 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 1.97 ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 2.22 ล้านบาท
/ผู้แทน ...
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นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
- กิจกรรมดังกล่าว อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จและ
หน.สนจ.ชย.
เบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือนกรกฎาคม 2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
2) โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์
แทนเลขานุการ ฯ
งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จานวน 4.36 ล้านบาท กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ดาเนินการโดยจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 4.36 ล้านบาท
นางธัญญชนก เจริญปรุ
-กิจกรรมดังกล่าว มีการยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถ
แทน หน.สนจ.นม.
ดาเนินการได้ อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง และเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินโครงการจาก
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็น สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา คาดว่า จะดาเนินโครงการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือน
กันยายน 2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3) โครงการปรับปรุงบารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและจัดงานท่องเที่ยว
แทนเลขานุการ ฯ
ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อารยธรรมขอม นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมก่อสร้างศูนย์กลางการผลิต
การตลาดไหมระดับภูมิภาคอาเซียน เทศบาลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 16.68 ล้านบาท
นางธัญญชนก เจริญปรุ
- โครงการ/กิจกรรมนี้ ขณะนี้ผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 65
แทน หน.สนจ.นม.
มีผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน 2.945 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
4) โครงการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ กิจกรรม ขุดลอกแก้มลิงหนอง
แทนเลขานุการ ฯ
หลวงใหญ่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตาบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ยังเบิกจ่ายไม่แล้ว
เสร็จ 2.34 ล้านบาท
นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
- กิจกรรมดังกล่าว อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จและ
หน.สนจ.ชย.
เบิกจ่ายงบประมาณ ภายในเดือนกรกฎาคม 2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แทนเลขานุการ ฯ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2557
-ในภาพรวม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 294,000,000 บาท
-เบิกจ่ายแล้ว 117,998,181.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.14
-เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง 5,898,624 บาท
-งบลงทุน ได้รับจัดสรร 199.09 ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว
78.50 ล้านบาท เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง 5.74 ล้านบาท จึงขอให้จังหวัดได้
กาชับหน่วยดาเนินโครงการให้เร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
/ในการนี้ ...
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- ในการนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจ้าง จานวน
2 โครงการ งบประมาณรวม 114.814 ล้านบาท ดังนี้
1) โครงการผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี สู่ ส ากล งบลงทุ น
37,932,500 บาท ยังไม่ลงนามในสัญญาจ้าง จานวน 36,512,000 บาท ดังนี้
- รายการครุภัณฑ์ 1 กิจกรรม จานวน 512,000 บาท
(จังหวัดนครราชสีมา 1 กิจกรรม 512,000 บาท)
- รายการสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ จานวน 36,000,000 บาท
(จังหวัดสุรินทร์ 2 รายการ 36,000,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการหาผู้รับจ้าง)
2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตาม
เส้นทางอารยธรรมขอม งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) จานวน 161,160,000 บาท ยังไม่ลงนาม
ในสัญญาจ้าง จานวน 78,300,000 บาท ดังนี้
- จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ จานวน 10,000,000 บาท
อยู่ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
- จั งหวั ด ชั ยภู มิ 2 รายการ จ านวน 32,000,000 บาท
อยู่ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ (งบประมาณ 12,000,000 บาท หาผู้รับ
จ้างได้แล้ว/ งบประมาณ 20,000,000 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง)
- จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ จานวน 30,000,000 บาท
อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง
- จังหวัดสุรินทร์ 4 รายการ จานวน 6,300,000 บาท
อยู่ระหว่างจัดทาร่าง TOR
จึงขอให้จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ชี้แจงเหตุผล
ปัญหาอุปสรรค กรณีที่ยังไม่สามารถทาสัญญาจ้างงบลงทุน ตามลาดับ
นางธัญญชนก เจริญปรุ
แทน หน.สนจ.นม.

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม
จัดหาครุภัณฑ์ งบประมาณ 512,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม ซ่อมสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านดงใหญ่ ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา งบประมาณ 10 ล้านบาท
อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.

นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
หน.สนจ.ชย.
อารยธรรมขอม ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ชุมชนหินตั้ง เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 20 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง
/กิจกรรม ...
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กิจ กรรมที่ 2 กิจ กรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟั ลติกคอนกรีต ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมอหินขาวหมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สายหลัก
ระยะทาง 2.325 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และ
สายแยกสายหลักเข้าลานกางเต้นท์ ระยะทาง 0.295 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
เนื่ อ งจากถนนเดิ ม ที่ ก่ อ สร้างมาถึ งบริเวณศู น ย์ บ ริก ารนั กท่ องเที่ ยว เป็ นถนนลาดยาง
ประเภทแอสฟั ลติ กคอนกรี ต งบประมาณ 12,000,000 บาท อยู่ ร ะหว่ า งขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.ก.
นายนพดล ไพฑูรย์
หน.สนจ.บร.

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมปรับปรุงศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมมหัศจรรย์
นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 30 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาแบบแปลน

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
หน.สนจ.สร.

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 2 กิจกรรม คือ
-ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านหนองน้าใส ตาบล
ดอนแรด อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 18 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอประกาศ
TOR
-ก่อสร้างระบบส่งน้าบ้านน้อยขยูง ตาบลคาผง อาเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 18 ล้านบาท อยู่ระหว่างเสนอประกาศ TOR
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรม
ขอม ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 4 กิจกรรม
1) กิจกรรม : งานปักเสาพาดสายแรงสูง ความยาว 2,750 เมตร สายแรงต่า
ความยาว 480 เมตร และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 ,160 บาท บริเวณ
ทะเลสาบทุ่งกุลา หมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์ ตาบลไพรขลา อาเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ งบประมาณ 3 ล้านบาท เป็นการจ้างวิธีพิเศษ อยู่ระหว่างเจรจากับ กฟผ.
2) กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนและที่พัก อ.ป.พ.ร. บริเวณ
ทะเลสาบทุ่งกุลา หมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์ ตาบลไพรขลา อาเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ความกว้าง 8 เมตร ความยาว 20 เมตร
งบประมาณ 1.5 ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน
มิถุนายน 2557
3) กิจกรรม : ก่อสร้างสันเขื่อนเรียงหินยาแนวเพื่อป้องกันตลิ่งถูกกัดเซาะ
ทะเลสาบ ทุ่งกุลา หมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์ ตาบลไพรขลา อาเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ ความยาว 185 เมตร งบประมาณ 1 ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่า
จะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2557
/4) กิจกรรม ...
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4) กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบริเวณทะเลสาบทุ่งกุลา
หมู่ที่ 7 บ้านม่วงสวรรค์ ตาบลไพรขลา อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความหนา
0.15 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 1 เมตร ระยะทางยาว
200 เมตร พร้อมลานจอดรถ งบประมาณ 0.8 ล้านบาท ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะ
ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2557
มติที่ประชุม
- รับทราบ
3.2 เรื่อง การโอนกลับเงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2557 มีงบประมาณเหลือจ่ายที่โอนกลับมา
แทนเลขานุการ ฯ
ตั้งจ่ายที่กลุ่มจังหวัด ฯ แล้ว จานวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก
และแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม และโครงการส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์”
งบประมาณ จานวน 5,851,000 บาท จาก 4 จังหวัด ดังนี้
1) จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 85,500 บาท
2) จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 5,560,000 บาท
3) จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ 139,000 บาท
4) จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ
66,500 บาท
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม
- รับทราบ
3.3 เรื่ อ ง แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะ
แทนเลขานุการ ฯ
รักษาความสงบแห่งชาติ ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 42
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แนวทางการเร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามหนังสือสานักงบประมาณ ที่
นร 0717/ว 51 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2557 และเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามหนังสือสานัก
งบประมาณ ที่ นร 0717/ว 53 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ซึ่งได้กาหนดไว้ใน
ระเบียบวาระที่ 3.3 – 3.5 ขอนาเสนอเป็นระเบียบวาระเดียวกัน มีสาระสาคัญ สรุปได้
ดังนี้
1) กรณีมีความพร้อมที่จะเริ่มดาเนินการ หรือสามารถก่ อหนี้ผูกพันได้
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้หน่วยดาเนินงานเร่งรัดการดาเนินโครงการและ
เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 พร้อมรายงานสานัก
งบประมาณ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2) กรณีไม่สามารถดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2557 แต่ยังคงมีความจาเป็นต้องดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว ก็ให้เสนอ
เรื่องต่อปลั ดกระทรวง เพื่ อเสนอหั ว หน้าฝ่ ายที่ รับผิ ดชอบและกากับดูแลการปฏิบั ติ
ราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหัวหน้าคณะรักษา
/ความสงบ ...
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ความสงบแห่ งชาติ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ดาเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อม
รายงานสานักงบประมาณ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557
3) กรณีไม่สามารถเริ่มดาเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2557 เมื่อได้ทบทวนแล้วโครงการ/รายการหมดความจาเป็น หรือไม่สามารถ
ด าเนิ น การ หรื อ มี ค วามซ้ าซ้ อ น หรื อ ได้ ด าเนิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ล้ ว และมี
งบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ทัน ภายในวันที่
30 กันยายน 2557 ให้พิจารณาปรับแผน ฯ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเดิมเพื่อ
นาไปชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภค หรือชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) หรือดาเนินโครงการ/รายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายเป็นลาดับแรกก่อน
จากนั้นนาไปดาเนินการในโครงการ/รายการที่มีความพร้อมและสามารถเริ่มดาเนินการ
หรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ตามแนวทางดังนี้
3.1) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน
เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น
3.2) เป็ น รายการงบประมาณที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน
3.3) เป็ น รายการที่ ส นั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความปรองดองของ
ประชาชนภายในชาติ
3.4) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงานในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อ
สมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพันที่
ดาเนินการได้เร็วกว่าแผน
3.5) เป็นรายการที่แก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เช่น การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน
ซึ่ งแสดงถึ งความส าคั ญ ของปั ญ หาหรื อ ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนอย่ า งทั่ ว ถึ ง
เป็นธรรม โดยต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.6) เรื่องเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3.7) เป็นรายการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการ
จะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
โดยให้ เสนอปลั ด กระทรวง เพื่ อพิ จารณาน าเสนอหั วหน้ าฝ่ ายที่
รั บ ผิ ด ชอบและก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรือ หั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ แล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ
พิจารณาเห็นชอบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 พร้อมรายงานสานักงบประมาณ
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณต่ อ ส านั ก งบประมาณตามระเบี ย บต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ไม่ ค วรโอน
งบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณีเดินทาง
ไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ไม่ค วรโอนงบประมาณ
ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิด
/ภาระ ...
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มติที่ประชุม

ภาระงบประมาณในอนาคต รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และรายการที่ขาด
ความพร้ อ มและไม่ ส ามารถใช้ จ่ า ยงบประมาณได้ ทั น ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใด ๆ หากมีเงินเหลือจ่าย ให้
ส่งคืนสานักงบประมาณ
5) กรณี เงิน กัน เหลื่ อ มปี ที่ ยังไม่ มีข้อ ผู ก พั น ขอให้ พิ จารณาทบทวน
ความจาเป็น หากมียังมีความจาเป็น ขอให้เร่งรัดดาเนินการจัดทาข้อผูกพันและเบิกจ่าย
โดยเร็ ว แต่ ห ากรายการใดหมดความจ าเป็ น ขอให้ พิ จ ารณาน าไปด าเนิ น การตาม
แนวทางเช่นเดียวกับข้อ 3
- รับทราบ

3.4 เรื่อง การกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด
ที่ นร 0716/ว 48 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนว
แทนเลขานุการ ฯ
ทางการจัดทาและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2557 และวันที่ 4 มิถุนายน 2557 สานักงบประมาณจึงได้เวียนแจ้ง
กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เพื่อถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการวางแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สาระสาคัญ ดังนี้
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ส่ วนราชการ จัดทารายละเอียด
คาขอและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และประมาณ
การรายได้ เสนอปลัดกระทรวงในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด/หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับแต่งตั้งให้
รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสานักงบประมาณ
ภายในวั น ที่ 11 กรกฎาคม 2557 ส านั ก งบประมาณพิ จ ารณา
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อนาเสนอหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ภายในวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2557 หั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบ
แห่ ง ชาติ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายละเอี ย ดงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
ภายในวัน ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ส านักงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง
พระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ
ภายในวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2557 หั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 และเอกสารประกอบงบประมาณ
/ภายใน ...
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ภายในวัน ที่ 6 สิ งหาคม 2557 ฝ่ ายนิ ติบั ญ ญั ติ พิ จารณาให้ ความ
เห็นชอบหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 และแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่ 1)
ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และจัดทา
ข้อเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติ (วาระที่ 2 ชั้นกรรมาธิการ)
ภายในวั น ที่ 9 กั น ยายน 2557 ฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่ 2-3)
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขึ้นทูลเกล้า ฯ
ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้
มติที่ประชุม
- รับทราบ
3.5 เรื่อง แนวทางการส่งเสริม SMEs ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2559
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ด้วยสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีภารกิจในการ
แทนเลขานุการ ฯ
เสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งเป็น
หน่วยงานประสานระบบการทางานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การเอกชนที่ให้การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยส านักงาน ฯ
ได้จัดทาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.255 –
2559) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.25552559 เพื่ อเป็ น แนวทางและกรอบการส่ งเสริม วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ ม
รวมถึงเพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มจังหวัด ฯ พิจารณาแล้ว หากจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ฯ มีโครงการที่จะ
เสนอผ่านกลุ่มจังหวัด ฯ ก็ขอให้จัดส่งให้กลุ่มจังหวัด ฯ โดยด่วน เพื่อจัดส่งให้สานักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sme.go.th
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- กลุ่มจังหวัด ฯ ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอ
แทนเลขานุการ ฯ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ฯ จานวน 2 โครงการ รวม 3 รายการ งบประมาณ
รวม 27,000,000 บาท ขอให้จังหวัด/หน่วยดาเนินโครงการนาเสนอรายละเอียดให้ที่
ประชุมทราบด้วย
/ตัวแทน ...
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นางธัญญชนกเจริญปรุ
1. ขอความเห็ นชอบโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายโครงการตาม
แทน หน.สนจ.นม.
แผนปฏิบัติร าชการประจาปีข องกลุ่ม จัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอนล่า ง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมา โดยสานั กงานทางหลวงชนบท
จังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2557 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารย
ธรรมขอม ที่ดาเนินการ ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 10,000,000 บาท
จาก รายการซ่อมสร้าง ถนนลูกรัง สายบ้านดงใหญ่ ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) เป็น รายการซ่อมสร้าง
ผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดงใหญ่
ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร (งบลงทุน :
สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 10,000,000 บาท เท่าเดิม เนื่องจากข้อเท็จจริงสภาพเดิมเป็น
ถนนลาดยางที่ชารุดจากการใช้งานนาน แต่เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางธุรการใน
การบันทึกข้อมูลในระบบ E-Budgeting จากถนน “ลาดยาง” เป็นถนน “ลูกรัง” ดังนั้น
การขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการ ฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นการขอโอนเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงภายใต้การดาเนินงานในพื้นที่และระยะทางเท่าเดิม
นายไพรวัลย์ เขียวใหม่
- ขอแจ้งยืนยันต่อที่ประชุม ฯ ว่า ถนนสายดังกล่าว สภาพถนนเดิม
แทน ผอ.ทช.จ.นม.
เป็ น ถนนลาดยางที่ ช ารุ ด จากการใช้ งานนาน ซึ่ งได้ รายงานให้ จั งหวั ด นครราชสี ม า
ผ่านสานักงานจังหวัดนครราชสีมาแล้ว
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขา ฯ ขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามประกาศ
แทนเลขานุการ ฯ
ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1) (ก) และ (ง) คือ เปลี่ยน
กิจกรรม และเป้าหมายโครงการ ซึ่งถือว่า ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปี
และแผนพัฒ นากลุ่ มจังหวัด ฯ ดังนั้น ก.บ.ก. จึงมีอานาจในการพิจารณา กลั่นกรอง
และให้ ค วามเห็ น ชอบโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
แผนปฏิบั ติร าชการกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี พ.ศ.
2557 ตามข้อ 4
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมได้พิจารณา ตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีป ฏิบั ติในการบริห ารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่ มจังหวัด ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1)(ก)และ(ง) เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการคือ
เปลี่ยนกิจกรรมและเป้าหมายโครงการเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่
ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปี และอาศัยอานาจตามข้อ 4 ที่กาหนด
ให้ ก.บ.ก. มีอานาจพิ จารณากลั่ นกรอง และให้ ความเห็ นชอบการโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติราชการประจาปี
จึงมีมติเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 โครงการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อ ารย ธ รรม ข อ ม ต าม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ราช ก า รป ระจ าปี ข อ งก ลุ่ ม จั งห วั ด ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จาก รายการ
ซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงใหญ่ ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
/ระยะทาง 3.500 ….
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ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 10,000,000 บาท
เป็น รายการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling) สายบ้านดงใหญ่ ตาบลกระชอน อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง
3.500 กิโลเมตร (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 10,000,000 บาท เท่าเดิม
เพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางธุรการในการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ E-Budgeting จากถนน “ลาดยาง” เป็นถนน “ลูกรัง” โดยยังคงดาเนินงานในพื้นที่
และระยะทางเท่าเดิม
นางธัญญชนกเจริญปรุ
2. ขอความเห็ นชอบโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายโครงการตาม
แทน หน.สนจ.นม.
แผนปฏิบั ติร าชการประจาปี ของกลุ่ มจังหวั ดภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนล่ า ง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดนครราชสีมา โดยสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
มีความประสงค์จะขอ โอนเปลี่ยนแปลงโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ “มหัศจรรย์นครชัยบุรินทร์” ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ดาเนินการในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา จากเดิม 2 กิจกรรมเป็น 1 กิจกรรม งบประมาณ 5,000,000 บาท
คือ จาก รายการค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ Bill Board (งบดาเนินงาน) งบประมาณ 3,000,000 บาท และรายการ ค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ายโฆษณา Airport Sign (งบดาเนินงาน) งบประมาณ 2,000,000 บาท
เป็น รายการ จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ LED Full
Color งานผลิตป้ายประชาสัมพันธ์แบบ Full Color Display Board (P 14) ขนาด
3.584x5.376 เมตร (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ5,000,000 บาท
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากกิจกรรมเดิมเป็น
การดาเนินการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ Bill Board ระยะเวลา 6 เดือนบนถนนมอร์เตอร์เวย์
ขาเข้าเมือง หรือถนนมิตรภาพ และป้ายโฆษณา Airport Sign ระยะเวลา 6 เดือน
ในหัวเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะการขอเช่าพื้นที่ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในระยะเวลา
ที่จากัด เพียง 6 เดือน ไม่สามารถใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องได้
ตลอดปี ประกอบกับจังหวัดมีกิจกรรมเกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี ฉะนั้น จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทาป้าย LED มีความคุ้มค่ามากกว่า
กิจกรรมเดิม เป็น การก่อสร้างเพียงครั้งเดียวสามารถประชาสัมพันธ์ได้หลายกิจกรรม
ยาวนานตลอดปี และเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัยสามารถประชาสัมพันธ์ได้
อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดความคุ้มค่า และสามารถลดต้นทุนงบประมาณใน การ
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมได้มากกว่าช่องอื่น
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขา ฯ ขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามประกาศ
แทนเลขานุการ ฯ
ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1) (ก) (ข) (ค) และ (ง) คือ
เปลี่ยนกิจกรรม พื้นที่ดาเนินโครงการ งบรายจ่าย และเป้าหมายโครงการ ซึ่งถือว่า ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ
ดั ง นั้ น ก.บ.ก. จึ ง มี อ านาจในการพิ จ ารณา กลั่ น กรองและให้ ค วามเห็ น ชอบโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิ บัติราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี พ.ศ. 2557 ตามข้อ 4
/มติที่ประชุม ....
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มติที่ประชุม

- ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิ บั ติ ในการบริ ห ารงบประมาณจั งหวั ด และงบประมาณกลุ่ ม จั งหวั ด ลงวั น ที่ 11
ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1) (ก) (ข) และ (ง) คือ เปลี่ยนกิจกรรม พื้นที่ดาเนินโครงการ
และเป้ าหมายโครงการซึ่งถือว่า ไม่มีผ ลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปี และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ดังนั้น ก.บ.ก. จึงมีอานาจในการพิจารณา กลั่นกรอง และให้
ความเห็ น ชอบโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผ ลกระทบต่อแผนปฏิบั ติ
ราชการกลุ่ม จัง หวัด ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ตอนล่า ง 1 ประจาปี พ.ศ. 2557
ตามข้อ 4
จึงมีมติเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 โครงการส่งเสริม การตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจั งหวัด
นครชัย บุ ริ น ทร์ “มหั ศจรรย์น ครชัย บุ ริน ทร์ ” ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี ของ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมา จากเดิม 2 กิจกรรมเป็น 1 กิจกรรม งบประมาณ 5,000,000 บาท
คื อ จาก รายการค่ า จ้ า งเหมาจั ด ท าป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ การท่ องเที่ ยวกลุ่ มจั งหวั ด
นครชั ย บุ ริ น ทร์ Bill Board (งบด าเนิ น งาน) งบประมาณ 3,000,000 บาท และ
รายการ ค่ าจ้ างเหมาจัด ท าป้ ายโฆษณา Airport Sign (งบดาเนิ น งาน) งบประมาณ
2,000,000 บาท เป็น รายการ จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ LED Full Color งานผลิตป้ายประชาสัมพันธ์แบบ Full Color Display
Board (P 14) ขนาด 3.584x5.376 เมตร (งบลงทุ น : สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง) งบประมาณ
5,000,000 บาท ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด อย่างคุ้มค่า ต่อเนื่อง
รวดเร็ว ทันสมัยยิ่งขึ้น

นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
3. ขอความเห็ นชอบโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายโครงการตาม
หน.สนจ.ชย.
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี ของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือตอนล่ าง 1
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ค วามประสงค์ จ ะขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก
และแหล่ งท่ องเที่ ย วรองตามเส้ น ทางอารยธรรมขอม จาก รายการ ก่ อ สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้าข้างทางแบบเปิด หมู่ที่ 9 ตาบลท่า หิน โงม
อาเภอเมือ งชัย ภูมิ จัง หวัด ชัย ภูมิ ระยะทาง 2.620 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ไม่มี
ไหล่ ทาง (งบลงทุน : สิ่ งก่อสร้าง) งบประมาณ 12,000,000 บาท เป็ น ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ในแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวหมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สายหลักระยะทาง 2.325 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร
พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายแยกสายหลักเข้าลานกางเต้นท์ ระยะทาง 0.295 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 12,000,000 บาท เนื่องจากถนนเดิมที่ก่อสร้าง
มาถึงบริเวณศูน ย์บ ริก ารนั กท่องเที่ ยว เป็ นถนนลาดยางประเภทแอสฟั ลติกคอนกรีต
ระยะทาง 12 กิโลเมตร คงเหลือ ซึ่งยังเป็นถนนลูกรังระยะทาง 2.620 กิโลเมตร ฉะนั้น
เพื่ อให้ ผิ วการจราจรเป็ นผิ วทางประเภทเดี ยวกั น และเกิ ดความกลมกลื น สวยงาม
ในแหล่งท่องเที่ยว
/ฝ่ายเลขานุการ ….
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- ฝ่ายเลขา ฯ ขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามประกาศ
แทนเลขานุการ ฯ
ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1) (ก) (ข) และ (ง) คือ
เปลี่ยนกิจกรรม พื้นที่ดาเนินโครงการ และเป้าหมายโครงการ ซึ่งถือว่า ไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ดังนั้น
ก.บ.ก. จึงมีอานาจในการพิจารณาตามข้อ 4
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิ บั ติ ในการบริ ห ารงบประมาณจั งหวั ด และงบประมาณกลุ่ ม จั งหวั ด ลงวัน ที่ 11
ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1) (ก) (ข) และ (ง) คือ เปลี่ยนกิจกรรม พื้นที่ดาเนินโครงการ
และเป้ าหมายโครงการ ซึ่งถือว่า ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดฯและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ดังนั้น ก.บ.ก. จึงมีอานาจใน การพิจารณา
กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ประจ าปี
พ.ศ. 2557 ตามข้อ 4
จึงมีมติเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 โครงการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม จาก รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้าข้าง
ทางแบบเปิด หมู่ที่ 9 ตาบลท่า หิน โงม อาเภอเมือ งชัย ภูมิ จัง หวัด ชัย ภูมิ ระยะทาง
2.620 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ไม่มี ไหล่ ทาง (งบลงทุ น : สิ่ งก่อสร้าง) งบประมาณ
12,000,000 บาท เป็น ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ในแหล่งท่องเที่ยว
มอหินขาวหมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สายหลักระยะทาง
2.325 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยกสายหลักเข้าลานกางเต็ นท์ ระยะทาง 0.295
กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 12,000,000
บาท เพื่อให้ผิวการจราจรเป็นผิวทางประเภทเดียวกัน และเกิดความกลมกลืน สวยงาม ใน
แหล่งท่องเที่ยว

4.2 เรื่อง การขอใช้เงินเหลือจ่ายแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 –
2560)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- สืบเนื่องจากในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
แทนเลขานุการ ฯ
ของกลุ่มจังหวัด ฯ ซึ่งดาเนินการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีเงินเหลือจ่าย จานวน
9,120,000 บาท ดังนั้น จังหวัดชัยภูมิจึงได้เสนอขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว
จานวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 9,120,000 บาท เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ
รายละเอียด ขอให้ตัวแทนจังหวัดชัยภูมิได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวด้วย
/ตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ ....
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- ตามที่มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 9,120,000
หน.สนจ.ชย.
บาท จั งหวัด ชั ย ภู มิ จึ งขอใช้ เงิ น เหลื อ จ่ าย จ านวน 9,120,000 บาท เพื่ อ ด าเนิ น
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) ขอความเห็ น ชอบใช้ ง บประมาณรายจ่ า ย (เหลื อ จ่ า ย) โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 5,000,000 บาท (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) จาก
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
รายการ ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี Pavement In-Place
Recycling) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามถึงอุ ทยานแห่งชาติไทร
ทอง อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.50 เมตร ระยะทาง 3.460 กิโลเมตร เป็น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รายการ ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ถนน
สายดอกไม้ ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 5,000,000
บาท (งบดาเนินงาน) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- การขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การ
แทนเลขานุการ ฯ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบั ติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่ม
จังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 6 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่ได้ดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้ว โดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ มาดาเนินการ จึงเป็นไปตามข้อ 1 (2)และข้อ 3
ซึ่งถือว่า ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดฯ และ ก.บ.ก. จึงมีอานาจในการพิจารณาตามข้อ 4
มติที่ประชุม

- ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณา อ านาจตามประกาศ ก.น.จ. เรื่ อ ง การก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 6 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่ ม
จังหวัดที่ได้ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้ว ให้นาความใน
ข้อ 3 ข้อ 5 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ประกอบการนาโครงการอื่นที่ อยู่ในแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ มาดาเนินการจึงเป็นไปตามข้อ 1 (2) และข้อ 3
ซึ่งถือว่าไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ฯ และแผนพัฒ นา
กลุ่มจังหวัด ฯ และก.บ.ก. จึงมีอานาจตามข้อ 4 ในการพิจารณากลั่นกรอง และให้ความ
เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ฯ ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
จึงมีมติเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 จาก โครงการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลั ก และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วรอง
ตามเส้นทางอารยธรรมขอม (เหลือจ่าย) รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) เชื่อมโยงแหล่ งท่ องเที่ยวอุท ยานแห่ งชาติ
ป่าหิ นงามถึงอุทยานแห่งชาติไทรทอง อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 3.460 กิโลเมตร งบประมาณ
/5,000,000 บาท ....
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5,000,000 บาท (งบลงทุน : สิ่ งก่อสร้าง) เพื่ อดาเนิ น โครงการพั ฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รายการส่งเสริม การปลูกไม้ดอก
ไม้ประดับ ถนนสายดอกไม้ ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
5,000,000 บาท (งบดาเนินงาน) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด
นายนาวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
2) ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณรายจ่าย (เหลือจ่าย) โครงการตาม
หน.สนจ.ชย.
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 4,120,000 บาท จากโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม (เหลือจ่าย) จานวน
3 รายการ ได้แก่
2.1) รายการปรับปรุงภู มิ ทั ศน์ บริเวณหน้ าศาลากลางจังหวัดชั ยภู มิ
ชุ ม ชนหิ น ตั้ ง เทศบาลเมื อ งชั ยภู มิ ต าบลในเมื อ ง อ าเภอเมื อ งชั ย ภู มิ จั งหวั ด ชั ย ภู มิ
งบประมาณ 430,000 บาท (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
2.2) รายการซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต (โดยวิ ธี
Pavement In – Place Recycling) เชื่อมโยงแหล่ งท่องเที่ยวอุทยานแห่ งชาติป่าหิ น
งามถึงอุทยานแห่งชาติไทรทอง อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ ทางกว้าง ข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 3.460 กิโลเมตร งบประมาณ
560,000 (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
2.3) รายการก่ อ สร้ างถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมอหินขาว หมู่ที่ 9 ตาบลท่าหินโงม อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สายหลัก
ระยะทาง 2.325 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และ
สายแยกจากสายหลั กเข้ าลานกางเต็ น ท์ ระยะทาง 0.295 กิ โลเมตร ไม่ มี ไหล่ ท าง
งบประมาณ 3,130,000 บาท
เพื่ อน าไปด าเนิ นโครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพมั นส าปะหลั ง งบประมาณ
4,120,000 บาท (งบดาเนินงาน) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด ฯ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขา ฯ ขอเรียนว่า การขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตาม
แทนเลขานุการ ฯ
ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 6 โดยนาโครงการ
อื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ มาดาเนินการ จึงเป็นไปตาม
ข้อ 1 (2) ซึ่งถือว่า ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯและ
แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดฯ ดังนั้น ก.บ.ก. จึงมีอานาจในการพิจารณาตามข้อ 4 โดยขอ
ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินเหลือจ่าย ตามข้อ 2.1 - 2.3
- ทั้งนี้ งบประมาณที่จะขอใช้นั้น จังหวัดชัยภูมิได้โอนกลับมาตั้งจ่ายที่กลุ่มจังหวัด
แล้ว จานวน 560,000 (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และอีกจานวน 430,000 บาท
(งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงินกลับเงินเหลือจ่ายจานวน
3,130,000 บาท (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และอยู่ระหว่างขั้นตอนขอทาความ
ตกลงกับส านั กงบประมาณ จังหวัดชัยภูมิ ได้เตรียมการจัดหาผู้ รับจ้างไว้แล้ วเมื่อส านั ก
งบประมาณเห็นชอบ จะได้ลงนามในสัญญา และจะโอนเงินกลับเงินเหลือจ่าย มาตั้งจ่ายที่
กลุ่มจังหวัด ฯ ต่อไป
/มติที่ประชุม ….

17
มติที่ประชุม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว อาศัยอานาจตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 4
จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 จาก จากโครงการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยวหลั กและแหล่ ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม (เหลือจ่าย) งบประมาณ 4,120,000 บาท
(งบดาเนินงาน) เพื่อนาไปดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสาปะหลัง ตามที่หัวหน้า
สานักงานจังหวัดชัยภูมิเสนอ สาหรับการอนุมัติโครงการการมอบอานาจตามระเบียบพัสดุ
เพื่อดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้าง การดาเนินโครงการการมอบหมายให้เบิกจ่ายงบประมาณ
แทนกัน จะดาเนินการก็ต่อเมื่อจังหวัดชัยภูมิ ได้โอนกลับงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้
กลุ่มจังหวัดครบถ้วน และกลุ่มจังหวัดฯ ได้โอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันไปตั้งจ่ายที่
จังหวัดแล้วเท่านั้น

4.3 เรื่อง ขอขยายการก่อหนี้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3.5 เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
แทนเลขานุการ ฯ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามหนังสือ
สานักงบประมาณ ที่ นร 0717/ว 53 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 นั้น สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ จึงได้สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ยังก่อหนี้ไม่แล้วเสร็จ
(ทุกหมวดรายจ่าย) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และหรือคาดว่าจะเบิกจ่าย
งบประมาณไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 นาเสนอให้ที่ประชุม ฯ
เป็นรายจังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดนครราชสีมา จานวน 3 โครงการ 29,708,000 บาท
(2) จังหวัดชัยภูมิ
จานวน 2 โครงการ 34,000,000 บาท
(3) จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 3 โครงการ 30,500,000 บาท
(4) จังหวัดสุรินทร์
จานวน 3 โครงการ 53,278,400 บาท
รวม 147,486,400 บาท
และขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้กลุ่มจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 25
มิถุนายน 2557 เพื่อกลุ่มจังหวัด ฯ จะได้ประมวลผลและสรุปรายงานสานักงาน ก.พ.ร.
กระทรวงมหาดไทย และสานักงบประมาณต่อไป
มติที่ประชุม
- เห็นชอบให้จังหวัดเร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลให้กลุ่มจังหวัด ฯ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
4.4 เรื่อง ขอเปลี่ย นแปลงหน่ว ยดาเนิน งานโครงการตามแผนปฏิบ ัติ
ราชการ ประจาปีข องกลุ่ม จัง หวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
นางพรทิพย์ยุทธวารีชัย
- ขอให้ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาได้นาเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ
แทนเลขานุการ ฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
/ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา ....
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- จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินงาน
แทน หน.สนจ.นม
โครงการส่งเสริมการประชาสัมพั นธ์การท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ รายการจัดการ
ประชาสั มพัน ธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหั ศจรรย์ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์สู่ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (Asean Economic Community : AEC) จั ง หวั ด นครราชสี ม า
งบประมาณ 4,362,200 บาท จาก ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด
นครราชสีมา เป็น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานโครงการ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝ่ายเลขา ฯ ขอเรียนว่า การขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินโครงการดังกล่าว
แทนเลขานุการ ฯ
ข้างต้น เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ
บริห ารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ 1 (1) (จ) การเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งถือว่า ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจังหวัดฯและแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดฯ ดังนั้น ก.บ.ก. จึงมี
อานาจในการพิจารณาตามข้อ 4
- กรณีนี้ กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 แล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงจะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานโครงการมากขึ้น เพราะ
ตรงตามภารกิจของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว อาศัยอานาจตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 (1) (จ) คือ เปลี่ยนหน่วยดาเนินงาน ซึ่งถือว่า ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนต่อปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ และพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ
และ ก.บ.ก. จึ งมีอานาจในการพิจารณาตามข้อ 4 จึงมีมติเห็ น ชอบให้ เปลี่ ยนแปลง
หน่ ว ยดาเนิ น โครงการส่ งเสริมการประชาสั มพั นธ์การท่องเที่ ยวกลุ่ มนครชัยบุรินทร์
รายการจัดการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์ท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (Asean Economic Community : AEC) จั ง หวั ด
นครราชสีมา งบประมาณ 4,362,200 บาท จาก สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานโครงการ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุม
ประธาน
- ปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ)
(นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จดบันทึก

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

