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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 12 / 2560
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
4. นายภูดิท ภัทรกุลเชฏฐ
5. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์
6. นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ
7. นางภัทมาภรณ์ บุญชู
8. นายจําเริญ เปล้ากระโทก

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/เลขานุการ ก.บ.ก.
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
รกท. พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
นายกสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ
9. นายมงคล อดทน
10 นายณัฐพล ธานีรัตน์
11. นางสาวประเทือง คํานาค
12. นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์
13. นายชลชิต ศรีโยธี
14. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
15. นายเข็มลัด แก้วฝ่ายนอก
16. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดชัยภูมิ
แทน พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แทนนายกเทศมนตรีตําบลหนองบัวโคก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง
ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
17. นายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์
18. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
19. นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
20. นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล
21. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน
22. นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์
23. นายสมศรี ทองหล่อ
24. นางกนกพรรณ พิลาล้ํา

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรรี ัมย์
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดบุรีรมั ย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรรี ัมย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรมั ย์
ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรรี ัมย์
ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรรี ัมย์
/- จังหวัด....
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จังหวัดสุรินทร์
25. ว่าที่ร้อยตรีนริ ันดร์ ดุจจานุทัศน์
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
26. นายธนยศ แสนสุขใส
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสุรินทร์
27. นางจริยา ดีเสมอ
แทนเกษตรจังหวัดสุรินทร์
28. นางสุวรรณ จิตหนักแน่น
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
29. นางสมฤดี เทพวงศ์ศิรริ ัตน์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
30. นางชวนพิศ สืบสังข์
แทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
31. นางสาวจิรฐา ชัยชนไพศาล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุฤาษี
กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
4. ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
6. นายกเทศมนตรีตําบลหนองแวง อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรมั ย์
7. ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
8. ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
2. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา
3. นายชนานันท์ คุ้มคง
ปลัดอําเภอแก้งสนามนาง
4. นางธัญธิตา ศรีสุระ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
5. นางจริยา ไชยสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
6. นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก
คลังจังหวัดนครราชสีมา
7. นางสาวสุวรรณี กมลสุทธิไพจิตร
สํานักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
8. นางสาวเกศกนก หมีกุละ
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
9. นางสาวมนัสวี ปิยากุล
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
10. นายสมพงษ์ จันทรอมร
ฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานนครราชสีมา
11. นายธัญญณัท ชุประเสริฐ
ศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมา
12. นายอุทัย พร้อมเทศ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
13. นายอรรถพล มาลาทอง
วิศวกรชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ
14. นายสุรัตน์ ดิษฐเชาวลิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
15. ว่าที่ร้อยตรี ธราธิป มหลภิญโญ
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
16. นางกุสมุ า ไชยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
17. นางสาวจิดาภา นิวไธสง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
/- 18. นายณรงค์ศักดิ์....
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18. นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงษ์
19. นางสาวสุพฒ
ั ตรา เนื้อไม้หอม
20. นางสาวศิริลกั ษณ์ วงศ์ภัทรดี
21. น.ส.สุเนตร เทพนิกร
22. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
23. นางสาวปุณยนุช ลีตี
24. นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์
25. นางสาวอรุณี ชาญหัด
26. นางสาวอริยา เคียงวิมลรัตน์
27. นางสาวโชติรส มีอํานาจ
28. นางสาวทองคํา รักวงษ์
29. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
30. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรรี ัมย์
สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรรี ัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดบุรรี ัมย์
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรรี ัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดสุรินทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สํานักงานจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ก.บ.ก.) ครัง้ ที่ 12/2560 นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ติดภารกิจสําคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานการประชุมครัง้ นี้ ได้มอบหมายให้กระผมทําหน้าที่
ประธานการประชุมแทน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เลขานุการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560)
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2560 รวม 17 หน้า การประชุมครั้งที่แล้วที่ประชุมได้มีมติที่สําคัญดังนี้
1. เห็นชอบให้จังหวัดชัยภูมยิ กเลิกการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง
อารยธรรมขอม กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 525,000 บาท
2. เห็นชอบให้จังหวัดชัยภูมยิ กเลิกการดําเนินโครงการตามตามแผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต
รายการ เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว ขนาด 10 ตัน/วัน จํานวน 30 เครื่อง งบประมาณ
7,500,000 บาท
/- 3. เห็นชอบ....
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3. เห็นชอบให้จังหวัดชัยภูมยิ กเลิกการดําเนินโครงการตามตามแผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมด้วยนวัตกรรมรายการ ค่าจ้างออกแบบลายผ้า 20 ตะกอ
ด้วยเทคโนโลยีการทอผ้าพร้อม เครื่องต้นแบบ 1 เครื่อง งบประมาณ 50,000 บาท
4. เห็นชอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ยกเลิกการดําเนินโครงการตามตามแผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต
รายการ รถเกี่ยวนวดข้าว จํานวน 30 คัน งบประมาณ 45,000,000 บาท
5. เห็นชอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ยกเลิกการดําเนินโครงการตามตามแผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทยแบบบูรณาการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
แบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน งบดําเนินงาน งบประมาณ 267,000 บาท
6. เห็นชอบให้จังหวัดบุรีรัมย์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์สู่สากล กิจกรรมย่อย พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์สูสากล รายการ การจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์(การจ้างเหมา
บริการ) งบประมาณ 2,800,000 บาท โดยเปลี่ยนจากจ้างเหมาบริการเป็นดําเนินการเอง
และรายการ การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล งบประมาณ 200,000 บาท
โดยเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อมาดําเนินการในรายการที่มีความจําเป็นมากกว่า
7. เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์เปลี่ยนแปลงหน่วยดําเนินการ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวรายการ ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนําแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 4,652,500 บาท
โดยเปลี่ยนหน่วยดําเนินการจากสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์เป็น
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
8. เห็นชอบให้จังหวัดสุรินทร์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหม
ให้มีคุณภาพ รายการ จัดทําระบบน้ําแบบมินิสปริงเกลอร์ในแปลงหม่อนรวมพื้นที่ 25.5 ไร่
ณ บ้านโนนสง่า หมู่ 8 ตําบลกระเทียม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์งบประมาณ
1,176,000 บาท โดยเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายในหมวดงบลงทุนจากครุภัณฑ์ เป็นสิ่งก่อสร้าง
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
/- ระเบียบ....
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ระเบียบวาระที่ 3

ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่สํานักงบประมาณได้มีหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717.1/26079
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ในไตรมาสที่ 4 ดังนี้
- ภาพรวม
ต้องเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 96
- รายจ่ายประจํา ต้องเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 98
- รายจ่ายลงทุน ต้องเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 87
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจํานวน 350,273,100 บาท สํานัก
งบประมาณปลัดลดงบประมาณไม่จัดสรร จํานวน 1,274,000 บาท คงเหลือ งบประมาณได้รับ
จัดสรร จํานวน 348,999,100 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จํ านวน 271,785,343.02 บาท คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 77.87 กั นเงิ นไว้ เบิ ก เหลื อมปี จํ านวน
56,271,447.38 บาท งบประมาณพับไป จํานวน 19,856,403.60 บาท ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยรับงบประมาณ

จังหวัด งบประมาณที่จัดสรร
งบลงทุน
นครราชสีมา
84,597,680 78,872,180
ชัยภูมิ
82,971,382 69,199,082
บุรรี ัมย์
91,824,800 64,369,500
สุรินทร์
86,603,040 59,184,040
กลุ่มจังหวัดฯ
3,000,000
รวม
348,996,902 271,624,802

งบดําเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น งบอุดหนุน
4,225,500 1,500,000
12,272,300 1,500,000
26,955,300
500,000
26,919,000
500,000
3,000,000
70,372,100 7,000,000
-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยรับงบประมาณ
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรรี ัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
รวม

งบจัดสรรหลังปรับลด ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
84.60
82.97
91.82
86.60
3.00
348.99

57.42
73.80
88.51
50.06
2.00
271.79

ร้อยละ
67.87
88.95
96.39
57.81
66.66
77.87

กันเงินไว้เบิก งบประมาณ
เหลือมปี
พับไป
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
26.98 0.20
5.90 3.27
1.88 1.43
21.51 13.95
- 1.00
56.27 19.85
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ
งบประมาณ
งบลงทุน
งบรายจ่ายประจํา
รวม
มติที่ประชุม

วงเงินจัดสรร
(ล้านบาท)
259.63
89.37
349.00

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
216.33
55.46
271.79

เบิกจ่าย เป้าหมาย
ร้อยละ
ร้อยละ
83.32
87
62.06
98
77.87
96

เทียบผลเบิกจ่าย/
เป้าหมาย
- 3.68
- 35.94
- 18.13

รับทราบ
3.2 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560) ของกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ฝ่ายเลขานุการ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม พ.ร.บ.ฯ จํานวน 3,916,467,800 บาท สํานักงบประมาณปรับ
ลดงบประมาณไม่จัดสรร จํานวน 89,797,300 บาท และคงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรร จํานวน
3,826,670,500 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน
1,140,975,691.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.96 กันเงินไว้เบิกเหลือมปี จํานวน
2,482,202,904.22 บาท งบประมาณพับไป จํานวน 203,491,904.69 บาท ดังนี้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยรับงบประมาณ

งบจัดสรรหลังปรับลด
งบลงทุน
จังหวัดนครราชสีมา 1,359,016,300 1,006,808,100
จังหวัดชัยภูมิ
756,559,800
600,114,500
จังหวัดบุรรี ัมย์
831,693,400
667,114,200
จังหวัดสุรินทร์
879,401,000
705,734,950
รวมทั้งสิ้น
3,826,670,500 2,979,771,750

งบดําเนินงาน
248,453,200
104,025,300
105,319,200
109,942,050
567,739,750

งบรายจ่ายอื่น
งบอุดหนุน
5,500,000 98,255,000
2,500,000 49,920,000
5,000,000 54,260,000
8,184,000 55,540,000
21,184,000 257,975,000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหน่วยรับงบประมาณ
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรรี ัมย์
สุรินทร์
รวม

งบจัดสรรหลังปรับลด ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1,359.01
756.56
831.69
879.40
3,826.67

452.47
333.96
230.58
123.94
271.79

ร้อยละ
33.55
45.69
28.93
15.33
30.96

กันเงินไว้เบิก งบประมาณ
เหลื่อมปี
พับไป
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
894.25 12.28
386.35 36.23
521.00 80.10
680.58 74.86
2,482.20 203.49
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ
งบประมาณ
งบลงทุน
งบรายจ่ายประจํา
รวม
มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

วงเงินจัดสรร
(ล้านบาท)
2,979.77
846.90
3,826.67

เบิกจ่าย
(ล้านบาท)
681.97
459.00
1,140.97

ร้อยละเบิกจ่ายต่อ
วงเงินจัดสรร
22.82
61.41
30.96

รับทราบ
3.2 การออกติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในพื้นที่ ประจําไตรมาสที่ 4
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดฯ ได้ออกติดตามผลการดําเนินโครงการในพื้นที่ 4
จังหวัด ประจําไตรมาสที่ 4 ดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการน้ํา รายการระบบเชื่อมโยงน้ําระหว่างแก้มลิงบึงกระเสียว-แก้มลิงบึงบ้าน
เขว้าและแก้มลิงบึงพิมาน ตําบลกําปัง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง
งบประมาณ 10,400,000 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วในส่วนของ
ระบบวางท่อส่งน้ํา จากการตรวจติดตามพบว่าปริมาณน้ําในบึงบ้านเขว้ายังมีปริมาณน้อยจึงยัง
ไม่ได้ผันน้ําไปเติมทีบ่ ึงกระเสียวและบึงพิมานเพื่อกักน้ําไวใช้ในการเกษตร ซึ่งจังหวัด
นครราชสีมาได้ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการ ดําเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กบั เศรษฐกิจ ภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ของกลุ่มจังหวัดฯ ดําเนินโครงการแกล้มลิงบึงเขว้า ระยะ
2 พร้อมอาคารประกอบและระบบเชื่อมโยงน้ํา ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ 29,600,000 บาท เพื่อผันน้ําจากบึงพุดซา (ซึง่ มีขนาดใหญ่และเป็นจุดรับน้ํา
ของลําตะคลองทีจ่ ะไหลเข้าอําเภอเมืองนครราชสีมาและเทศบาลนครนครราชสีมา) ไปเติมที่บึง
บ้านเขว้า บึงกระเสียวและบึงพิมาน (ซึ่งเป็นโครงการที่ตรวจติดตามในพื้นที่) เพือ่ ป้องกัน
อุทกภัยในฤดูน้ําหลากและเก็บกักน้ําไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิง้ ช่วง
จังหวัดชัยภูมิ
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสูส่ ากล
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตาดโตน งบประมาณทั้งสิ้น 25,022,500 บาท ซึง่ ประกอบด้วย งบดําเนินงาน
89,000 บาท งบลงทุนประเภทสิง่ ก่อสร้าง จํานวน 9 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น
22,181,000 บาท ดังนี้
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 4,351,000 บาท
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(2) ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง
งบประมาณ 2,395,700 บาท
(3) ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว แบบ 2 ห้องนอน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 6 แห่ง งบประมาณ 7,734,400 บาท
(4) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตําบลนาฝาย
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 747,900 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชน ขนาด 40 คน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 1,301,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชนหญิง ขนาด 40 คน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 1,301,000 บาท
(7) ก่อสร้างห้องน้ํา-ห้องสุขาหญิง ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
1 แห่ง งบประมาณ 740,000 บาท
(8) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารค่ายเยาวชน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 460,000 บาท
(9) ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (ทางลําลองโดยจักรยาน) ตําบลนาฝาย
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง งบประมาณ 3,150,000 บาท
งบลงทุนประเภทครุภัณฑ์ จํานวน 42 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,755,500 บาท
จากการตรวจติดตามพบว่าโครงการดังกล่าวสิ่งก่อสร้างอยูร่ ะหว่างดําเนินการ ส่วนครุภัณฑ์
บางรายการต้องรอให้สงิ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จจึงจะจัดหามาประกอบในสิ่งก่อสร้างได้ เช่น
เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทํางาน โต๊ะเขียนหนังสือ เป็นต้น
จังหวัดบุรีรัมย์
การติดตามการดําเนินงานในพื้นที่ สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดฯ ได้ออก
ติดตามจํานวน 2 แห่ง ดังนี้
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเกียรติเจริญ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกม้า อําเภอประโคนชัย เป็น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชุมที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทเี่ ข้มแข็ง มีการทํา MOU การค้าข้าวกับ
ส่วนราชการ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง และจําหน่าย กระจายพันธุ์ในพื้นที่ชุมชน
ใกล้เคียง และได้รบั การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการเกษตรได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยพืชสด
2. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ ี่ 5 บ้านโคกวัด ตําบลหนองไม้งาม อําเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนต้นแบบการปลูกมันสําปะหลัง ได้รับการสนับนุนครุภัณฑ์ทาง
การเกษตรได้แก่ เครือ่ งปลูกมันสําปะหลัง เครือ่ งเก็บเกี่ยวมันสําปะหลัง เครื่องระเบิด
ดินดาน เครื่องสับมันสําปะหลังเพื่อผลิตมันเส้นสะอาด
จังหวัดสุรินทร์
การติดตามผลงานในพืน้ ที่
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการน้ํา งานสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านบัลลังก์–
โนนแดง ตําบลท่าตูม อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 24,403,000 บาท
แบ่งเป็นงานดําเนินการเอง และงานจ้างเหมา งบประมาณ 12,673,015 บาท ได้แก่งาน
ก่อสร้างท่อส่งน้ําริมตลิง่ งานก่อสร้างบ่อพักน้ํา งานก่อสร้างคลองส่งน้ํา 2 สาย งานแพ
เหล็กและเครื่องสูบน้ํา 2 ชุด งานขุดลอกหนองน้ํา งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
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2. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการน้ํา งานปรับปรุงสถานีสบู น้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา
บ้านชายทุ่ง ตําบลพรมเทพ อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์งบประมาณ 25,000,000
บาท เป็นงานดําเนินการเอง และงานจ้างเหมา โดยที่ระบบส่งน้ําเป็นการวางท่อน้ําใต้ดิน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร น้ําท่วมพื้นที่ดําเนินการ
3. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยเพิม่ ประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร งานเครื่อง
แยกสีขนาด 320 ช่อง พร้อมติดตั้ง งบประมาณ 2,580,000 บาททีส่ หกรณ์การเกษตร
อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จํากัด ตําบลแกใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
เป็นสหกรณ์การเกษตรที่มผี ลการดําเนินงานก้าวหน้ามีการค้าข้าวอินทรีย์กบั ประเทศใน
ยุโรป เครื่องแยกสีจะช่วยทุ่นเวลาในการคัดเล็ดข้าวได้เร็วยิ่งขึ้น
4. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร
งานก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาด 6 – 8 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุมสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
ชุมพลบุรี จํากัด ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี งบประมาณ 3,000,000 บาท
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จํากัด เป็นสหกรณ์ทเี่ กิดจากการรวมตัวของ
หมู่บ้านในเขตปฏิรูปที่ดิน ยังเป็นสหกรณ์ที่ตั้งใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการปรับพื้นที่
เพื่อทําการก่อสร้าง
5. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพรวบรวมและแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร งาน
ก่อสร้างโรงอบลดความชื้น ขนาด 50 – 60 ตัน/วัน สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จํากัด
ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 8,000,000 บาท อยู่
ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การยกเลิกการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัด ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้แทนโครงการ
ชลประทาน
นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ฯ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จะขอยกเลิกดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม
งบประมาณทั้งสิ้น 9,800,000 บาท ดังนี้
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร รายการ ก่อสร้างฝายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมอาคารประกอบบ้านคลองบง ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ 9,800,000 บาท เนื่องจาก ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณดําเนินการก่อสร้างแล้ว
/- ปรากฏว่า....
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ปรากฏว่า ฐานรากเป็นชั้นหินผุ เมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะไม่สามารถกักเก็บน้ําได้
เนื่องจากน้ําไหลลอดผ่านฐานรากที่เป็นหินผุ ทําให้การดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
ที่ประชุมได้พิจารณาจากข้อเสนอของจังหวัดนครราชสีมาเห็นชอบให้ยกเลิกการดําเนิน
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร รายการ ก่อสร้างฝายนิคมเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมอาคารประกอบบ้านคลองบง
ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9,800,000 บาท ตามที่
จังหวัดนครราชสีมาเสนอ
4.2 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้ม แข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบประมาณรายจ่า ย
เพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ผู้แทนจากจังหวัด
นครราชสีมา

ที่

จังหวัดนครราชสีมา มีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดพื้นที่ดําเนินการ โครงการ
ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั เศรษฐกิจภายในประเทศ
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ของกลุม่ จังหวัด
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์
ของแผ่นดิน ที่ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจาก
อุทกภัยตลอดจนป้องกันเหตุ
อุทกภัย
- รายการปรับปรุงทางข้ามลํา
112,000
ห้วยขีห้ นู ทางเชื่อมตําบล ช่วง
บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5
ตําบลแก้งสนามนาง - บ้าน
หนองขามน้อย หมู่ที่ 10
ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
- รายการปรับปรุงทางข้ามลํา
184,000
ห้วยขีห้ นู ทางเชื่อมตําบล ช่วง
บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10
ตําบลแก้งสนางนาง - บ้าน

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์
ของแผ่นดิน ที่ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจาก
อุทกภัยตลอดจนป้องกันเหตุ
อุทกภัย
- รายการปรับปรุงทางข้ามลํา 112,000
ห้วยขีห้ นู ทางเชื่อมตําบล ช่วง
บ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5
ตําบลแก้งสนามนาง - บ้าน
หนองขามน้อย หมู่ที่ 11
ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
- รายการปรับปรุงทางข้ามลํา 184,000
ห้วยขีห้ นู ทางเชื่อมตําบล ช่วง
บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10
ตําบลแก้งสนางนาง - บ้าน

เหตุผล
เนื่องจากข้อมูลพื้นที่
ดําเนินโครงการไม่ตรง
กับความเป็นจริงโดย
ข้อมูลที่ถูกต้องคือ
บ้านหนองขามน้อย หมู่
ที่ 11 ตําบลบึงพะไล
อําเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา
ทั้ง 2 รายการ

11
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
หนองขามน้อย หมู่ที่ 10
หนองขามน้อย หมู่ที่ 11
ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้ง
ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

เหตุผล

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรมหรือรายการ ที่ไม่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ
โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารรายจ่ายสําหรับแผนบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังกล่าว ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
พื้นที่ดําเนินการ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน ที่ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัยตลอดจนป้องกันเหตุอุทกภัย รายการปรับปรุงทางข้ามลําห้วย
ขี้หนู ทางเชื่อมตําบล ช่วงบ้านหนองขามนาดี หมู่ที่ 5 ตําบลแก้งสนามนาง – จากบ้านหนอง
ขามน้อย หมู่ที่ 10 เป็นบ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 112,00บาทและรายการปรับปรุงทางข้ามลําห้วยขี้หนู
ทางเชื่อมตําบล ช่วงบ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 ตําบลแก้งสนางนาง – จากบ้านหนองขาม
น้อยหมู่ที่ 10 เป็นบ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 11 ตําบลบึงพะไล อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 184,000 บาท ตามที่ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมาเสนอ

ผู้แทนจากสํานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา มีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
เกษตรจังหวัด
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพั ฒ นาการ 16,601,100
เก ษ ต รแ ล ะ อา หา ร
ป ล อ ด ภั ย น ค ร ชั ย
บุรินทร์
กิจ กรรมหลั ก การ
ผ ลิ ต ข้ า ว หอ ม ม ะ ลิ
คุณภาพดีสู่สากล

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพั ฒ นาการ 16,601,100
เกษตรและอาหาร
ป ล อ ด ภั ย น ค ร ชั ย
บุรินทร์
กิจกรรมหลัก การ
ผลิ ต ข้ า วหอม มะ ลิ
คุณภาพดีสู่สากล

เหตุผล
สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมาได้เสนอขอ
งบประมาณในการดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน
กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิตาม
มาตรฐานอินทรีย์ สําหรับเกษตรกร
(4 จังหวัด) จํานวน 14,000 คน
เป็นเงิน 9,520,000 บาท แต่

12
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
กิ จ กรรมย่ อ ย การ 5,515,000
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เกษตรกรและ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการผลิ ต
ข้า วหอมมะลิแ ละการ
ตรวจประเมิ น แปลง
เบื้องต้นตามมาตรฐาน
อิ น ทรี ย์ (การพั ฒ นา
ศัก ยภาพเกษตรกรใน
กระบวนการผลิต ข้า ว
ห อ ม ม ะ ลิ ต า ม
มาตรฐานอินทรีย์)
- งบดํ า เนิ น งาน :
(เกษตรกร 11,951
ราย)
1. ค่าอาหาร
2,868,240
2. ค่ า อาหารว่ า งและ 1,673,360
เครื่องดื่ม
3. ค่าวัสดุประกอบการ
ฝึกอบรม
973,400
4. ค่าพาหนะ

กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย ก า ร
ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น โดย
ใ ช้ ปุ๋ ย พื ช ส ด
( ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น โดย
ใช้ปุ๋ยพืชสด)
- งบดํ า เนิ น งาน :
(สนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ์
ปอเทื อ งให้ เ กษตรกร
11,951 รายๆ ละ 5
ไร่ อั ต ราส่ ว นไร่ ล ะ 5
กิ โ ล ก รั ม ๆ ล ะ 3 3
บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
กิ จ กรรมย่ อ ย การ 5,515,000
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เกษตรกรและ
เจ้า หน้ าที่ ในการผลิ ต
ข้าวหอมมะลิและการ
ตรวจประเมิ น แปลง
เ บื้ อ ง ต้ น ต า ม
ม า ต ร ฐ า น อิ น ทรี ย์
(การพั ฒนาศั ก ยภาพ
เกษตรกรใน
กระบวนการผลิตข้าว
ห อ ม ม ะ ลิ ต า ม
มาตรฐานอินทรีย์)
- งบดํ า เนิ น งาน :
(เกษตรกร 10,000
ราย)
2,400,000
1. ค่าอาหาร
2. ค่ า อาหารว่ า งและ 1,400,000
เครื่องดื่ม
700,000
3 . ค่ า วั ส ดุ
ประกอบการฝึกอบรม
1,000,000
4. ค่าพาหนะ
15,000
5. ค่าวัสดุสํานักงานใน
ก า ร ส รุ ป ผ ล ก า ร
ฝึกอบรม

5,775,100 กิ จ กรรมย่ อ ย การ
ปรับปรุงบํารุงดินโดย
ใ ช้ ปุ๋ ย พื ช ส ด
( ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรับปรุงบํารุงดินโดย
ใช้ปุ๋ยพืชสด)
- งบดํ า เนิ น งาน :
5,775,100 (สนั บ สนุ น เมล็ ด พั น ธุ์
ปอเทื อ งให้ เ กษตรกร
10,000 รายๆ ละ 3
ไร่ 2 งานอัตราส่วนไร่
ละ 5 กิ โ ลกรั ม ๆ ละ
33 บาท)

เหตุผล
เนื่องจากสํานักงบประมาณได้ตัด

ลดงบประมาณลงเหลือ
5,515,000 บาทสํานักงาน
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา จึงมี
ความจําเป็นปรับลดจํานวน
เกษตรกรลงจากจํานวน 14,000
คน เหลือจํานวน 10,000 คน
และสํานักงบประมาณได้ตดั ค่าวัสดุ
ประกอบการฝึกอบรมลง สํานักงาน
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ถัว
จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าวัสดุ
ประกอบการฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกรจํานวน 10,000 คน ๆ
ละ 70 บาท พร้อมทั้งถัวจ่าย
งบประมาณสําหรับการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานในการสรุปผลการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้
สอดคล้องกับยอดเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ

5,775,100 สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมาได้เสนอขอ
งบประมาณในการดําเนินการ
สนับสนุนการปรับปรุงบํารุงดินโดย
ใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) สําหรับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
(4 จังหวัด) จํานวน 14,000 คน
5,775,100 เป็นเงิน 11,550,000 บาท
(เกษตรกรรายละ 5 ไร่ๆ ละ 5
กิโลกรัมๆ ละ 33 บาท) แต่
เนื่องจากสํานักงบประมาณได้ตัด

ลดงบประมาณลงเหลือ
5,775,100 บาท สํานักงาน

13
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)

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

เหตุผล
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา จึงมี

ความจําเป็นปรับลดจํานวน
เกษตรกรลงจากจํานวน 14,000
คน เหลือจํานวน 10,000 คน
พร้อมทั้งปรับลดจํานวนเมล็ดพันธ์
ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) สําหรับ
เกษตรกรรายละ 3 ไร่ 2 งาน ไร่ละ
5 กิโลกรัมๆ ละ 33 บาท เพื่อให้
สอดคล้องกับยอดเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ
กิ จ กรรมหลั ก การ
เพิ่ มประสิทธิภ าพการ
ผลิตมันสําปะหลัง
กิ จ กรรมย่ อ ย การ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เกษตรกรและ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการผลิ ต
มั น สํ า ป ะ ห ลั ง ใ ห้ มี
คุ ณ ภา พ ตา ม คว า ม
ต้ อ ง การ ของ ตลา ด
(การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
เกษตรกรในการผลิ ต
มั น สํ า ป ะ ห ลั ง ใ ห้ มี
คุ ณ ภา พ ตา ม คว า ม
ต้องการของตลาด)
- งบดํ า เนิ น งาน :
(เกษตรกร 9,000
ราย)
1. ค่าอาหาร
2. ค่ า อาหารว่ า งและ
เครื่องดื่ม
3. ค่าวัสดุประกอบการ
ฝึกอบรม
4. ค่าพาหนะ

5,311,000

2,160,000
1,260,000
1,899,000
91,800

กิ จ กรรมหลั ก การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตมันสําปะหลัง
กิจกรรมย่อ ย การ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เกษตรกรและ
เจ้า หน้ าที่ ในการผลิ ต
มั น สํ า ป ะ หลั ง ใ ห้ มี
คุ ณ ภาพตามความ
ต้ อ งการของตลาด
(การพั ฒนาศั ก ยภาพ
เกษตรกรในการผลิ ต
มั น สํ า ป ะ หลั ง ใ ห้ มี
คุ ณ ภาพตามความ
ต้องการของตลาด)
- งบดําเนินงาน :
(เกษตรกร 9,000
ราย)
1. ค่าอาหาร
2. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม
3. ค่าวัสดุ
ประกอบการฝึกอบรม
4. ค่าพาหนะ
5. ค่าวัสดุสํานักงานใน
การสรุปผลการ
ฝึกอบรม

5,311,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมาได้เสนอขอ
งบประมาณในการดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ
ผลิตมันสําปะหลังให้มคี ุณภาพตาม
ความต้องการของตลาด สําหรับ
เกษตรกร(4 จังหวัด) จํานวน
9,000 คน เป็นเงิน 6,120,000
บาท แต่เนื่องจากสํานัก
งบประมาณได้ตัดลดงบประมาณ

ลงเหลือ 5,311,000 บาท

2,160,000
1,260,000
630,000
900,000
361,000

สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา จึงมีความจําเป็น
ปรับลดค่าวัสดุประกอบการ
ฝึกอบรมเกษตรกรลงจาก
1,799,200 บาท (9,000 รายๆ
ละ 200 บาท) เหลือ 630,000
บาท (9,000 รายๆ ละ 70 บาท)
และปรับค่ายานพาหนะของ
เกษตรกรจาก 91,800 บาท
(9,000 รายๆ ละ 10.20 บาท)
เพิ่มเป็น 900,000 บาท (9,000
รายๆ ละ 100 บาท) พร้อมทัง้ ถัว
จ่ายงบประมาณสําหรับการจัดซื้อ
วัสดุสํานักงานในการสรุปผลการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้อง
กับยอดเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ
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ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรมหรือรายการ ที่ไม่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ
โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารรายจ่ายสําหรับแผนบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังกล่าว ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมาเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการผลิตข้าวหอมมะลิและการตรวจ
แปลงเบื้องต้นตามมาตรฐานอินทรีย์ (การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในกระบวนการผลิต
ข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์) กิจกรรมย่อย การปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด (สนับสนุน
การปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปยุ๋ พืชสด) และกิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ในการผลิตมันสําปะหลังให้มคี ุณภาพตามความต้องการของตลาด(การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ
ผลิตมันสําปะหลังให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด) จํานวนเงินทัง้ สิ้น 16,601,100 บาท
ตามที่จงั หวัดนครราชสีมาเสนอ

ผู้แทนจากสํานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา บุรรี ัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ มีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
750,000
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ย ว
ใ น ก ลุ่ ม จั ง หวั ด น ค ร ชั ย
บุรินทร์
รายการ : พัฒนาบุคลากร
750,000
ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ( 2
หลักสูตร)
-งบดําเนินงาน
750,000
๑. หลักสูตร การเป็นเจ้าบ้าน 300,000
ที่ดี ระยะเวลา ๓ วัน จํานวน
80 คน
ค่าตอบแทน
22,800
- ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร
8,400
ภาครัฐ (๗ ชั่ วโมง X ๖๐๐
บาท X ๒ วัน)
- ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร
14,400
บุคลากรภายนอก (๖ ชั่วโมง
X ๑,๒๐๐ บาท X ๒ วัน)
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
750,000
ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม จั ง หวั ด
นครชัยบุรินทร์
รายการ : พัฒนาบุคลากร
750,000
ด้ า น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ( 2
หลักสูตร)
-งบดําเนินงาน
750,000
๑. หลั ก สู ต ร การเป็ น เจ้ า
400,000
บ้ า นที่ ดี ระยะเวลา ๓ วั น
จํานวน 80 คน
ค่าตอบแทน
90,000
- ค่ า ต อ บ แ ทน วิ ท ย า ก ร
3,600
ภาครัฐ (๖ ชั่ว โมง X ๖๐๐
บาท)
- ค่ า ต อ บ แ ทน วิ ท ย า ก ร
86,400
ภาคเอกชน (4 คน X ๑๘
ชั่วโมง X ๑,๒๐๐ บาท)

เหตุผล
เนื่องจากประมาณการ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
คลาดเคลื่อน และไม่
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่
จะต้องดําเนินการจริง
จึงขอดําเนินการดังนี้
- เปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดค่าใช้จ่ายโดย
ใช้วงเงินงบประมาณ
เท่าเดิม
- เปลี่ยนแปลงจํานวน
วัน หลักสูตรภาษา
ต่างประเทศเพื่อการ
ท่องเทีย่ ว จาก 5 วัน
เป็น 3 วัน

15
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
ค่าใช้สอย
201,800
- ค่าที่พัก ๘๐ คน (๔๐ ห้อง
36,000
X ๔๕๐ บาท X ๒ คืน)
- ค่ า เอกสารประกอบการ
4,800
ฝึ ก อบรม (๘๐ คน X ๖๐
บาท)
- ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงาน
30,000
พร้อมน้ํามันเชื้อเพลิง (๒ คัน
X ๑๕,๐๐๐ บาท)
- ค่ า อาหาร ๓ วั น (๘๐ คน
92,000
X ๒๓๐ บาท X ๕ มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
24,000
(๘๐ คน X ๕๐ บาท X ๖
มื้อ)
- ค่ า เช่ า สถานที่ จั ด อบรม
15,000
ถ่ายทอดความรู้
ค่าวัสดุ
75,400
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรมเป็น
17,400
เจ้าบ้านที่ดี
18,000
- ค่ า วั ส ดุ สํ า นั ก งานสรุ ป ผล
การดํ าเนิ นงานและรายงาน
ผล
40,000
- ค่ า วั ส ดุ ฝึ ก อบรม (๘๐ คน
X ๕๐๐ บาท)
450,000
๒. หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ท่องเทีย่ ว ระยะเวลา ๓ วัน
จํานวน 60 คน
ค่าตอบแทน
122,400
- ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร
26,400
ภาครัฐ (๔ คน X ๑๑ ชม. X
๖๐๐ บาท)
- ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร
9,000
ภาครัฐฝึกปฏิบัติ (๔ คน X ๔
ชม. X ๖๐๐ บาท)
- ค่ า ต อ บ แ ท น วิ ท ย า ก ร
86,400
ภาคเอกชนฝึกปฏิบัติ (๖ คน
X ๑๒ ชม.X ๑,๒๐๐ บาท)
ค่าใช้สอย
317,600

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
ค่าใช้สอย
276,000
- ค่าที่พัก (๘๐ คน X 60๐
96,000
บาท X ๒ คืน)
- ค่ า เอกสารประกอบการ
8,000
ฝึกอบรม (๘๐ คน X 10๐
บาท)
- ค่าอาหาร ๓ วั น (๘๐ คน
120,000
X ๓0๐ บาท X ๕ มื้อ)
24,000
- ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ
เครื่ องดื่ ม (๘๐ คน X ๕๐
บาท X ๖ มื้อ)
- ค่าเช่าห้องประชุม
5,000
- ค่าพาหนะวิทยากร (เหมา
20,000
จ่าย)
- ค่ าสรุป ผลการดํ าเนิน งาน
3,000
และรายงานผล (10 เล่ม X
300 บาท)
ค่าวัสดุ
34,000
34,000
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
๒. หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ท่องเทีย่ ว ระยะเวลา ๓ วัน
จํานวน 60 คน
ค่าตอบแทน
- ค่ า ต อ บ แ ทน วิ ท ย า ก ร
ภาครัฐ (๖ ชั่ว โมง X ๖๐๐
บาท)
- ค่ า ต อ บ แ ทน วิ ท ย า ก ร
ภาคเอกชน (๔ คน X ๑๘
ชั่วโมง X ๑,๒๐๐ บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าที่พัก (๖๐ คน X 600
บาท X ๒ คืน
- ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม (๖๐ คน X 10๐
บาท)
- ค่าอาหาร ๓ วัน (๖๐ คน
X ๓0๐ X ๕ มื้อ)

350,000

90,000
3,600
86,400
214,000
72,000
6,000
90,000

เหตุผล

16
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
- ค่าที่พัก ๖๐ คน (๓๐ ห้อง
54,000
X ๔๕๐ บาท X ๔ คืน)
- ค่าเอกสารประกอบการ
29,200
อบรมพร้อมเกียรติบตั ร
- ค่าอาหาร ๕ วัน (๖๐ คน
179,400
X ๒๓๐ X ๑๓ มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30,000
(๖๐ คน X ๕๐ บาท X ๑๐
มื้อ)
- ค่าเช่าห้องประชุม (๕,๐๐๐
25,000
บาท X ๕ วัน)
ค่าวัสดุ
10,000
- ค่าวัสดุสํานักงาน
10,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
- ค่าอาหารว่างและ
18,000
เครื่องดื่ม (๖๐ คน X ๕๐
บาท X ๖ มื้อ)
- ค่าเช่าห้องประชุม
5,000
- ค่าพาหนะวิทยากร (เหมา
20,000
จ่าย)
- ค่าสรุปผลการดําเนินงาน
3,000
และรายงานผล (10 เล่ม X
300 บาท)
ค่าวัสดุ
46,000
- ค่าวัสดุในการฝึกอบรม
46,000

เหตุผล

ฝ่ายเลขานุการ

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดย
ไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารรายจ่ายสําหรับแผนบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังกล่าว ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี และแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดนครราชสีมา บุรีรมั ย์ ชัยภูมิ
และสุรินทร์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย โครงการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รายการ พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว (2 หลักสูตร) งบประมาณ 750,000 บาท ตามที่ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมาเสนอ

ผู้แทนจากศูนย์
หม่อนไหมฯ
นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา มีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้

ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริม

การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
กลุ่มนครชัยบุรินทร์

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

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัย

เหตุผล

เ นื่ อ ง จ า ก ปั จ จุ บั น
สถานการณ์ราคาเส้น
ไหมที่ผ ลิต ได้เ กิด การ

17
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมหลัก การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและแปร
รูปไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย การผลิตเส้น
ไหมที่ดีและได้มาตรฐาน
งบดําเนินงาน

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

เหตุผล

บุรินทร์
ตกต่ํ า และเพื่ อ เป็ น
กิจกรรมหลัก การพัฒนา
การ สน องน โย บา ย
ศักยภาพการผลิตและแปร
รัฐบาล Thailand 4.0 ที่
รูปไหมนครชัยบุรินทร์
เน้น การนํานวัต กรรม
กิจกรรมย่อย การผลิตเส้น
มาใช้ ต่ อ ยอดในการ
1,737,200
ไหมที่ดีและได้มาตรฐาน
ประกอบอาชี พ ปลู ก
1,737,200
- ส่งเสริมการผลิตแผ่นใย
หม่ อ นเลี้ ย งไหม เป็ น
1,123,400
ไหมเพื่อการแปรรูป
กลุ่ ม นํ า ร่ อ ง จํ า นวน
งบดําเนินงาน : เกษตรกร
40 ราย เพื่อผลิตแผ่น
40 คน
ใยไหมที่มีคุณภาพที่ดี
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
20,000 และสามารถส่ ง ออกสู่
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ ัก/
51,200 ปลายทางคือบริษัทรับ
ยานพาหนะ
ซื้อ ที่ มีคุ ณภาพ ทํ าให้
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
42,000 เกิ ด รายได้ แ ละอาชี พ
4. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 332,000 ใหม่แก่เกษตรกรต่อไป
ฝึกอบรม
5. ค่าวัสดุปฏิบัติ/อุปกรณ์
678,200
ทําแผ่นใยไหม/วัสดุ
การเกษตร/วัสดุสํานักงาน/
วัสดุคอมพิวเตอร์
- ส่งเสริมการผลิตเส้นไหม
ทีดีและได้มาตรฐาน (สาว
ไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ
8000-2555 )
งบดําเนินงาน : เกษตรกร
613,800
60 คน
33,400
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ ัก/
9,000
ยานพาหนะ
3. ค่าจ้างเหมาบริการ
39,600
4. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 531,800
ฝึกอบรม
5. ค่าวัสดุปฏิบัติ/อุปกรณ์
สาวไหม/วัสดุการเกษตร/
วัสดุสํานักงาน/วัสดุ
คอมพิวเตอร์

18
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายการเดิมที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงไม่มรี ายละเอียดทํา
ให้ไม่สอดคล้องกับรายการใหม่ และเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน จึงขอให้จังหวัด
นครราชสีมา เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย กิจกรรมดังกล่าวในการ
ประชุม ก.บ.ก. ครั้งต่อไป

ผู้แทนจากสํานักงาน
จังหวัดชัยภูมิ มีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย โครงการ
เกษตรจังหวัด
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
ชัยภูมิ
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ (บาท)

1 โครงการพัฒนาการเกษตร
และอาหารปลอดภั ยนคร
ชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่
สากล
กิจกรรมย่อย : การ
ติดตามผลการดําเนินงาน
การถอดบทเรียน การ
ประชาสัมพันธ์และสรุปผล
การดําเนินโครงการ
งบดําเนินงาน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

2,645,000

1,675,000
970,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพัฒ นาการเกษตร
และอาหารปลอดภัยนครชั ย
บุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
กิจกรรมย่อย : การติดตาม 2,645,000
ผลการดําเนินงานการถอด
บทเรียน การประชาสัมพันธ์
และสรุปผลการดําเนิน
โครงการ
จังหวัดชัยภูมิ
525,000
งบดําเนินงาน
- ค่าใช้สอย
335,000
- ค่าวัสดุ
190,000
จังหวัดนครราชสีมา
848,000
งบดําเนินงาน
- ค่าใช้สอย
536,000
312,000
- ค่าวัสดุ
จังหวัดบุรีรัมย์
636,000
งบดําเนินงาน
402,000
- ค่าใช้สอย
234,000
- ค่าวัสดุ
636,000
จังหวัดสุรินทร์
งบดําเนินงาน
402,000
- ค่าใช้สอย
234,000
- ค่าวัสดุ

เหตุผล
เนื่องจากกิจกรรมการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงาน การถอด
บทเรียน การ
ประชาสัมพันธ์ และ
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ มีกิจกรรม
ดําเนินงานในพื้นที่ทั้ง 4
จังหวัด ประกอบด้วย
นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์
จังหวัดชัยภูมิ พิจารณา
ความเหมาะสม เห็น
ควรให้จังหวัดต่างๆ
ดําเนินงานในพื้นที่ของ
ตนเอง เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการโครงการ
ตลอดจนแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และไม่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของโครงการ จึงเห็น
ควรโอนงบประมาณ
2,645,000 บาท ให้
จังหวัดต่างๆ ดําเนินการ
แยกเป็นรายจังหวัด

19
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ (บาท)
กิจกรรมหลัก : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สําปะหลัง
กิจกรรมย่อย : การ
ติดตามผลการดําเนินงาน
การถอดบทเรียน การ
ประชาสัมพันธ์และสรุปผล
การดําเนินโครงการ
งบดําเนินงาน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

มติที่ประชุม

2,645,000

1,675,000
970,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
กิจกรรมหลัก : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สําปะหลัง
กิจกรรมย่อย : การติดตาม 2,645,000
ผลการดําเนินงานการถอด
บทเรียน การประชาสัมพันธ์
และสรุปผลการดําเนิน
โครงการ
634,400
จังหวัดชัยภูมิ
งบดําเนินงาน
- ค่าใช้สอย
402,000
- ค่าวัสดุ
232,400
จังหวัดนครราชสีมา
954,600
งบดําเนินงาน
- ค่าใช้สอย
603,000
- ค่าวัสดุ
351,600
จังหวัดบุรีรัมย์
634,400
งบดําเนินงาน
402,000
- ค่าใช้สอย
232,400
- ค่าวัสดุ
421,600
จังหวัดสุรินทร์
งบดําเนินงาน
268,000
- ค่าใช้สอย
153,600
- ค่าวัสดุ

เหตุผล
โครงการ มีกิจกรรม
ดําเนินงานในพื้นที่ทั้ง 4
จังหวัด ประกอบด้วย
นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์
จังหวัดชัยภูมิ พิจารณา
ความเหมาะสม เห็น
ควรให้จังหวัดต่างๆ
ดําเนินงานในพื้นที่ของ
ตนเอง เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการโครงการ
ตลอดจนแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ลด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และไม่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของโครงการ จึงเห็น
ควรโอนงบประมาณ
2,645,000 บาท ให้
จังหวัดต่างๆ ดําเนินการ
แยกเป็นรายจังหวัด

ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารรายจ่ายสําหรับแผนบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังกล่าว ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี และแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด เห็นชอบให้จังหวัดชัยภูมิเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่าย โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสสู่ ากล กิจกรรมย่อย การติดตามผลการดําเนินงานการถอด
บทเรียนการประชาสัมพันธ์และสรุปผลการดําเนินโครงการ และกิจกรรมหลัก การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง กิจกรรมย่อย การติดตามผลการดําเนินงานการถอดบทเรียน
การประชาสัมพันธ์และสรุปผลการดําเนินโครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,159,400 บาท
ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ โดยให้จงั หวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรมั ย์ และจังหวัดสุรินทร์
เสนอขออุมัติโครงการในส่วนของจังหวัดตามที่ได้เห็นชอบต่อไป

ผู้แทนจากโครงการ
จังหวัดชัยภูมิ มีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ชลประทาน
โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัด
ชัยภูมิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้

20
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพั ฒนาการเกษตร
และอาหารปลอดภัยนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
กิจกรรมย่อย : ขุดลอกลํา
7,840,000
ห้วยปะทาว (พร้อมก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ํา ๑ ตัว) หมู่ที่ ๓, ๕,
๘ และ ๙ ตําบลท่ามะไฟ
หวาน อําเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

ผู้แทนจากศูนย์
หม่อนไหมฯ
ชัยภูมิ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพัฒนาการเกษตร
และอาหารปลอดภั ย นคร
ชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก : การพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
กิ จ กรรมย่ อ ย : ขุ ด ลอกลํ า 7,840,000
ห้วยปะทาว (พร้อมก่อสร้าง
ฝายกั้ นน้ํ า ๑ ตั ว ) หมู่ ที่ ๓,
๘ และ ๙ ตํ า บลท่ า มะไฟ
ห ว า น อํ า เ ภ อ แ ก้ ง ค ร้ อ
จังหวัดชัยภูมิ

เหตุผล
เนื่องจาก หลังจากที่ได้มี
การเข้าสํารวจพื้นทีล่ ําห้วย
ปะทาวเพื่อออกแบบ
ก่อสร้างแล้ว ผลปรากฏว่า
ลักษณะท้องของลําห้วยปะ
ทาวในเขตหมู่ที่ ๕ ตําบล
ท่ามะไฟหวานนั้นเป็น
พลาญหินทัง้ หมด ไม่
สามารถดําเนินการขุดลอก
ได้ จึงขอแก้ไขแบบบริเวณ
ที่สามารถขุดลอกได้ซงึ่ อยู่
ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓, ๘ และ ๙
ปริมาณงานเท่าเดิม

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสําหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ
โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณจึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารรายจ่ายสําหรับแผนบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังกล่าว ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เห็นชอบให้จังหวัดชัยภูมิเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อย ขุดลอกลําห้วยปะทาว (พร้อมก่อสร้างฝายกั้นน้ํา ๑ ตัว) จาก
หมู่ที่๓, 5, ๘ และ ๙ เป็นหมู่ที่ ๓, ๘ และ ๙ ตําบลท่ามะไฟหวาน อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 7,840,000 บาทตามที่จงั หวัดชัยภูมิเสนอ ทั้งนี้ขอให้สง่ ผลการสํารวจลักษณะ
ท้องของลําห้วยปะทาวในเขตหมู่ที่ ๕ ตําบลท่ามะไฟหวานที่บ่งบอกว่าเป็นพลาญหินไม่สามารถ
ดําเนินการขุดลอกได้ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิทราบแล้ว ให้ฝ่ายเลขนุการ
ประกอบรายงาน
จังหวัดชัยภูมิ มีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้

21
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในกลุ่มจังหวัดนครชัย
1,000,000
บุรินทร์

กิจกรรมหลัก พัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาด
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมย่อย: พัฒนา
Clusterไหมนครชัยบุรินทร์
จังหวัดชัยภูมิได้รับอนุมตั ิ
งบประมาณให้ดําเนิน
กิจกรรมในพื้นที่
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
และชัยภูมิ
1) การฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตไหม
นครชัยบุรินทร์
งบดําเนินงาน
-ค่าใช้สอย
-ค่าตอบแทน
-ค่าวัสดุ

1,000,000

809,600
115,200
75,200

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
จังหวัดชัยภูมิ พิจารณา
เห็นว่าเพื่อให้การ
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วใน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
1,000,000 บริหารงานโครงการเกิด
ประสิทธิภาพ การ
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพ
ปฎิบตั ิงานมีความคล่องตัว
ด้า นการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ไ หม
และถูกต้อง การแก้ไข
นครชัยบุรินทร์
ปัญหามีความรวดเร็วและ
กิจกรรมย่อย: พัฒนาCluster
ต่อเนื่องและไม่ส่งผล
ไหมนครชัยบุรินทร์จงั หวัดชัยภูมิ
กระทบต่อวัตถุประสงค์
ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดาํ เนิน
และเป้าหมายโครงการจึง
กิจกรรมในพื้นที่ นครราชสีมา
เห็นควรโอนงบประมาณ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ
1,000,000 ดังกล่าวให้ทงั้ 4 จังหวัด
1) การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ดําเนินการในพื้นที่ของ
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ/ผูผ้ ลิต
ตนเองแยกเป็นรายจังหวัด
ไหมนครชัยบุรินทร์
ดังต่อไปนี้
โดยจังหวัดชัยภูมขิ อจัดสรร
1.จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณให้แต่ละจังหวัด
งบประมาณ 250,000
รายละเอียดต่อไปนี้ (ชัยภูมิ
บาท
นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์)
จังหวัดชัยภูมิ
250,000 2.จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ 250,000
งบดําเนินงาน
-ค่าใช้สอย
202,400 บาท
-ค่าตอบแทน
28,800 3.จังหวัดสุรินทร์
-ค่าวัสดุ
18,800 งบประมาณ 250,000
จังหวัดนครราชสีมา
250,000 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์
250,000 4.จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสุรินทร์
250,000 งบประมาณ 250,000
บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จงั หวัดชัยภูมิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย พัฒนา
Clusterไหมนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ/
ผู้ผลิตไหมนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 250,000 บาท ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ โดยให้
จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เสนอขออนุมัติโครงการในส่วน
ของจังหวัดตามที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป

ผู้แทนจาก

จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย โครงการ

22
สํานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์
ที่

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพัฒนาการเกษตร
และอาหารปลอดภั ยนคร
ชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3 : การ
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
ดีสู่สากล
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : การ
4,312,000
ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปยุ๋
พืชสด (3.2.2 การจัดงาน
รณรงค์การไถกลบตอซัง
ข้าว)
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณให้ดําเนิน
กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
จํานวน 88 จุด
งบดําเนินงาน :
4,312,000
- ค่าใช้สอย
704,000
1) จ้างเหมาจัดเวที
และเครื่องเสียงจัดงาน
รณรงค์การไถกลบตอซัง
ข้าว 88 จุดๆละ 8,000
บาท
2) จ้างเหมาจัด
264,000
เต็นท์ 6 หลังๆละ 500
บาท งานรณรงค์การไถ
กลบตอซังข้าว 88 จุด
3) ค่าอาหาร
2,112,000
กลางวันสําหรับเกษตรกรที่
ร่วมงานรณรงค์ไถกลบตอ
ซังมื้อละ 120 บาท
จํานวน 1 มื้อ เกษตรกรจุด
ละ 200 คน จํานวน 88
จุด
4) ค่าอาหารว่างและ 1,232,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3 : การผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : การ
4,312,000
ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปยุ๋ พืช
สด (3.2.2 การจัดงานรณรงค์
การไถกลบตอซังข้าว)
จังหวัดบุรีรัมย์ ขอใช้
งบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
จํานวน 23 จุดงบประมาณ
1,127,000 บาท และขอโอน
เงินงบประมาณให้จงั หวัด
นครราชสีมา ดําเนินการจํานวน
32 จุด จังหวัดชัยภูมิ จํานวน
16 จุด และจังหวัดสุรินทร์
จํานวน 17 จุด

จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ
1,127,000 บาท
งบดําเนินงาน :
- ค่าใช้สอย
1) จ้างเหมาจัดเวทีและ
เครื่องเสียงจัดงานรณรงค์การ
ไถกลบตอซังข้าว 23 จุดๆ ละ
8,000 บาท
2) จ้างเหมาจัดเต็นท์ 6
หลังๆละ 500 บาท งาน
รณรงค์การไถกลบตอซังข้าว
23 จุด
3) ค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเกษตรกรทีร่ ่วมงาน
รณรงค์ไถกลบตอซังมื้อละ
120 บาท จํานวน 1 มื้อ

1,127,000
184,000

69,000

552,000

เหตุผล
-เนื่องจากกิจกรรมการ
ปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้
ปุ๋ยพืชสด (การจัดงาน
รณรงค์การไถกลบตอซัง
ข้าว) ต้องดําเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ทั้ง
4 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย์ และจังหวัด
สุรินทร์
-จังหวัดบุรีรัมย์
พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้
การบริหารงานโครงการ
เกิดประสิทธิภาพ การ
ปฏิบตั ิงานมีความ
ถูกต้อง การแก้ไขปัญหา
มีความรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง และไม่ส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ
โครงการ จึงเห็นควร
โอนงบประมาณ
ดังกล่าวให้ทงั้ 4 จังหวัด
ดําเนินการในพื้นที่
ตนเอง แยกเป็นราย
จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ
1,127,000
บาท
2. จังหวัด
นครราชสีมา
งบประมาณ
1,568,000
บาท
3. จังหวัดชัยภูมิ

23
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
เครื่องดื่มที่ร่วมงานรณรงค์
ไถกลบตอซังมื้อละ 35
บาท จํานวน 2มื้อ
เกษตรกรจุดละ 200 คน
จํานวน 88 จุด

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

เกษตรกรจุดละ 200 คน
จํานวน 23 จุด
4) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ สําหรับเกษตรกรที่
ร่วมงานรณรงค์ไถกลบตอซัง
มื้อละ 35 บาท จํานวน 2 มื้อ
เกษตรกรจุดละ 200 คน
จํานวน 23 จุด
จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ 1,568,000
บาท
งบดําเนินงาน :
- ค่าใช้สอย
1) จ้างเหมาจัดเวทีและ
เครื่องเสียงจัดงานรณรงค์การไถ
กลบตอซังข้าว 32 จุดๆ ละ
8,000 บาท
2) จ้างเหมาจัดเต็นท์ 6
หลังๆละ 500 บาท งาน
รณรงค์การไถกลบตอซังข้าว
32 จุด
3) ค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเกษตรกรที่ร่วมงาน
รณรงค์ไถกลบตอซังมื้อละ 120
บาท จํานวน 1 มื้อ เกษตรกร
จุดละ 200 คน จํานวน 32 จุด
4) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสําหรับเกษตรกรที่
ร่วมงานรณรงค์ไถกลบตอซังมื้อ
ละ 35 บาท จํานวน 2 มื้อ
เกษตรกรจุดละ 200 คน
จํานวน 32 จุด
จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 784,000 บาท
งบดําเนินงาน :
- ค่าใช้สอย
1) จ้างเหมาจัดเวทีและ
เครื่องเสียงจัดงานรณรงค์การไถ

322,000

1,568,000
256,000

96,000

768,000

448,000

784,000
128,000

เหตุผล
งบประมาณ
784,000 บาท
4. จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ
833,000 บาท

24
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
กลบตอซังข้าว 16 จุดๆ ละ
8,000 บาท
2) จ้างเหมาจัดเต็นท์ 6
48,000
หลังๆละ 500 บาท งาน
รณรงค์การไถกลบตอซังข้าว
16 จุด
3) ค่าอาหารกลางวันสําหรับ
384,000
เกษตรกรที่ร่วมงานรณรงค์ไถ
กลบตอซังมื้อละ 120 บาท
จํานวน 1 มื้อ เกษตรกรจุดละ
200 คน จํานวน 16 จุด
4) ค่าอาหารว่างและ
224,000
เครื่องดื่มสําหรับเกษตรกรที่
ร่วมงานรณรงค์ไถกลบตอซังมื้อ
ละ 35 บาท จํานวน 2 มื้อ
เกษตรกรจุดละ 200 คน
จํานวน 16 จุด
จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 833,000 บาท
งบดําเนินงาน :
833,000
- ค่าใช้สอย
136,000
1) จ้างเหมาจัดเวทีและ
เครื่องเสียงจัดงานรณรงค์การไถ
กลบตอซังข้าว 17 จุดๆ ละ
8,000 บาท
51,000
2) จ้างเหมาจัดเต็นท์ 6
หลังๆละ 500 บาท งาน
รณรงค์การไถกลบตอซังข้าว
17 จุด
408,000
3) ค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเกษตรกรที่ร่วมงาน
รณรงค์ไถกลบตอซังมื้อละ 120
บาท จํานวน 1 มื้อ เกษตรกร
จุดละ 200 คน จํานวน 17 จุด
4) ค่าอาหารว่างและ
238,000
เครื่องดื่มสําหรับเกษตรกรที่
ร่วมงานรณรงค์ไถกลบตอซังมื้อ
ละ 35 บาท จํานวน 2 มื้อ
เกษตรกรจุดละ 200 คน

เหตุผล
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
จํานวน 17 จุด

กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่ม
กิจกรรมหลักที่ 4 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
ประสิทธิภาพการผลิตมัน
สําปะหลัง
11,430,000 สําปะหลัง
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การ
กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การ
ปรับปรุงบํารุงโครงสร้างดิน
ปรับปรุงบํารุงโครงสร้างดินและ
และการเพิ่มอินทรีย์วตั ถุใน
การเพิม่ อินทรีย์วัตถุในพื้นที่ปลูก
พื้นที่ปลูก
มันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง
จังหวัดบุรีรัมย์ ขอใช้
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณในการดําเนิน
งบประมาณให้ดําเนิน
กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัด
งบประมาณ 2,980,000 บาท
นครราชสีมา ชัยภูมิ
และขอโอนเงินงบประมาณให้
บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
จํานวน 9,000 ไร่
ชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์
งบดําเนินงาน :
ดําเนินกิจกรรมเป็นเงิน
- ค่าใช้สอย
9,000,000 8,450,000 บาท
1) การปรับปรุง
จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ
โครงสร้างดินในพื้นที่ปลูก
2,980,000 บาท
มันสําปะหลัง (ระเบิดดิน
งบดําเนินงาน :
ดาน) จํานวน 9,000 ไร่ๆ
- ค่าใช้สอย
1) การปรับปรุงโครงสร้าง
ละ 1,000 บาท
ดินในพื้นที่ปลูก
- ค่าวัสดุ
1) การสาธิตการผลิต 2,430,000 มันสําปะหลัง (ระเบิดดินดาน)
จํานวน 2,500 ไร่ๆ ละ
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง
1,000 บาท
จํานวน 81 กลุ่มๆ ละ
- ค่าวัสดุ
30,000 บาท
1) การสาธิตการผลิตปุย๋
อินทรีย์ชีวภาพใช้เองจํานวน
16 กลุ่มๆ ละ 30,000 บาท
จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ 4,610,000บาท
งบดําเนินงาน :
- ค่าใช้สอย
1) การปรับปรุงโครงสร้าง
ดินในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
(ระเบิดดินดาน) จํานวน 3,500

11,430,000

2,500,000

480,000

3,500,000

เหตุผล

-เนื่องจากกิจกรรมการ
ปรับปรุงบํารุงโครงสร้าง
ดินและการเพิ่ม
อินทรีย์วัตถุในพื้นที่ปลูก
มันสําปะหลังต้อง
ดําเนินกิจกรรม
ในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด
ประกอบด้วย จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดสุรินทร์
-จังหวัดบุรีรัมย์
พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้
การบริหารงานโครงการ
เกิดประสิทธิภาพ การ
ปฏิบตั ิงานมีความ
ถูกต้อง การแก้ไขปัญหา
มีความรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง และไม่ส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ
โครงการ จึงเห็นควร
โอนงบประมาณ
ดังกล่าวให้ทงั้ 4 จังหวัด
ดําเนินการในพื้นที่
ตนเอง แยกเป็นราย
จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ
2,980,000 บาท
2. จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ
4,610,000 บาท
3.จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ
3,100,000 บาท
4.จังหวัดสุรินทร์

26
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)

มติที่ประชุม

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
ไร่ๆละ1,000 บาท
งบประมาณ 740,000
- ค่าวัสดุ
1,110,000 บาท
1) การสาธิตการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพใช้เองจํานวน
37 กลุ่มๆละ 30,000 บาท
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
3,100,000 บาท
งบดําเนินงาน :
2,500,000
- ค่าใช้สอย
1) การปรับปรุงโครงสร้าง
ดินในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
(ระเบิดดินดาน) จํานวน 2,500
ไร่ๆ ละ 1,000 บาท
- ค่าวัสดุ
600,000
1) การสาธิตการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพใช้เองจํานวน
20 กลุ่มๆละ 30,000 บาท
บาท
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
740,000 บาท
งบดําเนินงาน :
500,000
- ค่าใช้สอย
1) การปรับปรุงโครงสร้าง
ดินในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
(ระเบิดดินดาน) จํานวน 500
ไร่ๆละ 1,000 บาท
240,000
- ค่าวัสดุ
1) การสาธิตการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพใช้เองจํานวน 8
กลุ่มๆละ 30,000 บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จังหวัดบุรรี ัมย์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีสู่สากล กิจกรรมย่อย การปรับปรุงบํารุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด และกิจกรรมหลัก
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง กิจกรรมย่อย การปรับปรุงบํารุงโครงสร้างดิน
และการเพิ่มอินทรียว์ ัตถุในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,107,000 บาท

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ โดยให้ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์
เสนอขออนุมัติโครงการในส่วนของจังหวัดตามที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป
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ผู้แทนจาก
สํานักงานเกษตร
จังหวัดสุรินทร์
ที่

จังหวัดสุรินทร์ มีรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพั ฒ นาการเกษตร
และอาหารปลอดภั ย นครชั ย
บุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3 : การผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การพัฒนา
1,834,200
ศักยภาพเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ในการผลิตข้าวหอม
มะลิและการตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้นตามมาตรฐาน
อินทรีย์
จังหวัดสุรินทร์
1,834,200
หมวด : ค่าตอบแทน
7,200
- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนา
และฝึกอบรม
- ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้
350,000
ทางราชการ
หมวด : ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและ
35,000
ฝึกอบรม
- ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง
42,000
ในประเทศ
- ค่าตรวจสอบรับรอง
1,400,000
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพั ฒ นาการเกษตร
และอาหารปลอดภัยนครชั ย
บุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 3 : การผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การ
1,834,200
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ในการผลิตข้าวหอม
มะลิและการตรวจประเมิน
แปลงเบื้องต้นตามมาตรฐาน
อินทรีย์
จังหวัดนครราชสีมา
523,100
หมวด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
6,700
สัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้
90,000
ทางราชการ
หมวด : ค่าใช้สอย
17,400
- ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม
- ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง
9,000
ในประเทศ
- ค่าตรวจสอบรับรอง
400,000
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
394,000
จังหวัดชัยภูมิ
หมวด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
6,700
สัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้
67,500
ทางราชการ
หมวด : ค่าใช้สอย

เหตุผล
จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์ ไ ด้
พิ จ ารณากิ จ กรรมการ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ในการผลิตข้าวหอมมะลิ
และการตรวจประเมิ น
แ ป ล ง เ บื้ อ ง ต้ น ต า ม
ม า ต ร ฐ า น อิ น ท รี ย์
เนื่ อ ง จา ก ก าร ต ร ว จ
รั บ ร อ ง แ ป ล ง ต า ม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จํ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ร ะ บ บ
ควบคุ ม ภายในของแต่
ล ะ จั ง ห วั ด เ ช่ น
โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร
คณะทํ า งานโครงการ
ขั้ น ตอนการตรวจและ
รั บ รองฟาร์ ม เกษตร
อิ น ทรี ย์ ใ นการควบคุ ม
เพื่ อ รองรั บ การตรวจ
รั บ ร อ ง แ ป ล ง ต า ม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จึ ง เห็ น ควรให้ แ ต่ ล ะ
จั ง หวั ด บริ ห ารจั ด การ
โครงการ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ล ด
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
และไม่ส่ งผลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของโครงการ โดยขอ
โ อ น เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
งบประมาณให้ แ ต่ ล ะ
จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การตาม
ค่า เป้ า หมายของแต่ ล ะ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสําคัญ
งบประมาณ
(บาท)
- ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและ
13,050
ฝึกอบรม
- ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง
6,750
ในประเทศ
- ค่าตรวจสอบรับรอง
300,000
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จังหวัดบุรีรัมย์
523,100
หมวด : ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
6,700
สัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้
90,000
ทางราชการ
หมวด : ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและ
17,400
ฝึกอบรม
- ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง
90,000
ในประเทศ
- ค่าตรวจสอบรับรอง
400,000
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จังหวัดสุรินทร์
394,000
หมวด : ค่าตอบแทน
6,7000
- ค่าตอบแทนวิทยากร
สัมมนาและฝึกอบรม
67,500
- ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้
ทางราชการ
หมวด : ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาและ
13,050
ฝึกอบรม
6,750
- ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง
ในประเทศ
300,000
- ค่าตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เหตุผล
จังหวัด ดังนี้
กิ จ กรรมย่ อ ย 3.1.3
การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ผู้ ต รวจประเมิ น แปลง
เบื้ อง ต้ น เป้ า หม า ย
จั ง หวั ด นครราชสี ม า
จํานวน 20 ราย จังหวัด
ชัยภูมิ จํานวน 15 ราย
จัง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จํ า นวน
20 ราย จังหวัดสุรินทร์
15 ราย
กิ จ กรรมย่ อ ย 3.1.4
การตรวจรั บ รองแปลง
ตามมาตรฐานเกษตร
อิ น ท รี ย์ เ ป้ า ห ม า ย
จั ง หวั ด นครราชสี ม า
จํ า น ว น 2 0 0 ร า ย
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ จํ า นวน
1 5 0 ร า ย จั ง ห วั ด
บุ รี รั ม ย์ จํ า นวน 200
ราย จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์
150 ราย

29
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จงั หวัดสุรินทร์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่าย โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล กิจกรรมย่อย การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการ
ผลิตข้าวหอมมะลิและการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นตามมาตรฐานอินทรีย์ งบประมาณ
394,000 บาท ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ โดยให้ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอขออนุมัติโครงการในส่วนของจังหวัดตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการ

กลุ่มจังหวัดมีเรื่องทีจ่ ะชี้แจง ดังนี้
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3 โครงการ 11
กิจกรรม และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณรวม
389,503,400 บาท ซึ่งรัฐบาลได้กําหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สําหรับงบรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน หรือ
สิ่งก่อสร้าง ที่เป็นรายการปีเดียวจะต้องทําสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 ส่วนรายจ่าย
ประจํากรณีค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาควรเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ในภาพรวมจะต้องเบิกจ่าย
งบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 รายจ่ายประจําไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 และรายจ่ายลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 และในแต่ละไตรมาส ยังกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
เป้าหมายการเบิกจ่าย
- ภาพรวม (ร้อยละ)
- รายจ่ายประจํา (ร้อยละ)
- รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 1
30
33
21

ไตรมาสที่ 2
52
55
43

ไตรมาสที่ 3
74
77
64

ไตรมาสที่ 4
96
98
88

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดจะจัดทําโครงการสนับสนุนการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ ลการดําเนินโครงการ โดยจัดเวที
นําเสนอผลการดําเนินโครงการโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนปฏิบัตริ าชการประจําปีของกลุม่ จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอให้หน่วยงานเตรียม
นําเสนอผลการดําเนินโครงการ
3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดจะจัดทําโครงการสนับสนุนการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการของกลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 กิจกรรมรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยจัดทําเล่มรายงานผลการดําเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

30
ปิดประชุม เวลา 16.30 น
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

