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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 2 / 2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
4. นายภูดิท ภัทรกุลเชฏฐ
5. นางสุนีย์ บุตรเนียร
6. นายชัยเกียรติ เกษตรบัวทอง
7. นายสันติ เกิดโมฬี
8. นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครราชสีมา
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

จังหวัดชัยภูมิ
9. นายบุญช่วย ผ่านอ้น
10. นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์
11. นายพันธุ์ธัช ศรีหาพล
12. นายชลชิต ศรีโยธี
13. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
14. นายสมภาร เสี่ยงบุญ

แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
15. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
16. นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
17. นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์
18. นางสาวลลิตตา ร่มเย็น
19. นายสมศรี ทองหล่อ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
แทน นางวิลาวัลย์ จันทสิทธิ์ ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์
20. นายธนยศ แสนสุกใส
21. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
22. นางจริยา ดีเสมอ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
/23. นายสรสาสน์ ….
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23. นายสรสาสน์ สีเพ็ง
24. นางกุญชร เลือดสกุล
25. นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
26. นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล

พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
2. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
4. ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
5. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
6. พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
7. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
9. หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
12. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
13. นายอุทัย แสนกล้า ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
14. นางลาวัลย์ งามชื่น ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณัฐกานต์ วงศ์สถิตพร
2. นายดารง ผากา
3. นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร
4. นางสาวมนัสวี ปิยะกูล
5. นางสาวเกศกนก หมีกุละ
6. นายยศธร บูรณะบัญญัติ
7. นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล
8. นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์
9. นางสุภาวดี สารางคา
10. นางสาวอชิรญา ลีวัชรกุล
11. นางสาววราภรณ์ วิริยะไชยวงศ์
12. นายไพรวรรณ เขียวอ่อน
13. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
14. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดอาเภอครบุรี
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 5
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายกเทศมนตรีตาบลวังหิน
เลขาธิการหอการค้านครราชสีมา
เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีท้าวสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีท้าวสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีท้าวสุรนารี
วิศวกรโยธาชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
/15.นางสาวสุกัญญา...
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15. นางสาวสุกัญญา เศษวงศ์
16. นายอรรถพล มาลาทอง
17. นายสุพจน์ ศรีสงคราม
18. นายกาชัย หมายจันทร์
19. พันตารวจเอกสุจริต ปาณเล็ก
20. พันตารวจโทสมเกียรติ บูรณ์เจริญ
21. ว่าที่ร้อยตรีธนฤกทธิ์ สิทธิศาสตร์
22. นางสาวปุณยนุช ลีตี
23. นางสาวอรุณี ชาญหัด
24. นางสาวอริยา เคียงวิมลรัตน์
25. นางสาวโชติรส มีอานาจ
26. นางสาวทองคา รักวงษ์
27. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
28. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
29. นางสาวสุภิณญาอิมพิมพ์
30. นางสาวสุทธิสา เสมอไวย์
31. นายศักรินทร์ บูรณะรักษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แทน ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
สัตวแพทย์ชานาญงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
สาราวัตรฝ่ายอานายการตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ สานักงานจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ
นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ติดภารกิจสาคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมาย
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม
มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ จานวน 2 เรื่อง เรื่องแรก เกี่ยวกับขอการรับสนับสนุน
เพิ่มสถานีจอดรถไฟความเร็วสูงที่อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในระบบรถไฟ
ความเร็วสูง (Hi-Speed Train) ระยะที่ 2 : นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี –
/หนองคาย...
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หนองคาย โดยได้รับแจ้งจากกระทรวงคมนาคมว่า โครงการดังกล่าวมีแผนการก่อสร้าง
สถานีรถไฟที่อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเส้นทางจะเริ่มต้นจาก อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น
อุดรธานี และหนองคาย) โดยแนวเส้นทางจะขนานกับทางรถไฟปัจจุบัน มีสถานีทั้งหมด
6 สถานี ประกอบด้วย สถานีอาเภอเมืองนครราชสีมา สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่
สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี และสถานีหนองคาย
เรื่ อ งที่ ส อง เกี่ ยวกั บ การของใช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ยจากโครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 โครงการ 3 กิ จ กรรมหลั ก
งบประมาณ 5,300,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก สร้างความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ งบประมาณรวม 5,300,000 บาท จานวน 2
รายการ โดยเป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ดังนี้
- รายการที่ 1 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชน
ถนนสายบุรีรัมย์-สุรินทร์ ตั้งแต่ทางโค้งโรงเรียนบ้านโคกวัด ถึง ทางแยก เข้าศาลเยาวชน
และครอบครัว จังหวัดบุรีรัมย์ ตาบล อิสาณ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน
6 จุด งบประมาณ 2,470,000 บาท
- รายการที่ 2 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชน
ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตั้งแต่ทางแยกเทศบาลตาบลอิสาณ ถึง ที่กลับรถบริเวณทางเข้า
บ้ า นตราดตรวน ต าบลชุ ม เห็ ด อ าเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จ านวน 5 จุ ด
งบประมาณ 2,830,000 บาท
ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณ ต่อมาทางสานักงบประมาณ ได้แจ้งกลับมายัง
กลุ่มจังหวัดฯ ว่าการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2561 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึง่
เป็นเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15(2)
เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัด
จ้างแล้ว ไปดาเนินรายการในแผนบูรณาการเดียวกันเป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
ที่สามารถถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีสาหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15(2) ประกอบกับข้อ 16 โดยไม่ต้องขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ จึงขอทราบเห็นผลว่า เหตุใดทางกลุ่มจังหวัดฯ จึงเสนอไป
สานักงบประมาณ ซึ่งทาให้การดาเนินงานต่อจากนี้ล่าช้าไปด้วย
/นางพรทิพย์...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เนื่องจากการพิจารณาในคราวประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่
แทนเลขานุการฯ
20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 2 โครงการ งบประมาณ
5,300,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
กลุ่ มจั งหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลั ก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วนครชั ย บุ ริน ทร์ งบประมาณรวม 5,300,000 บาท ซึ่ ง เป็ นรายการ
ครุ ภัณ ฑ์ที่เกิ น 1 ล้ านบาท เนื่องจากรายการครุภั ณฑ์ดั งกล่ า วเกิน 1 ล้ านบาท ซึ่ ง
จะต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ ตามระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 25 และประกอบ
กับการพิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีสาหรับ
แผนงานบู ร ณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 การปฏิบัติใ ดนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใ น
ระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ซึ่งปัจจุบันการตีความตามระเบียบแตกต่างกัน
กระทรวงมหาดไทย สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ก็ได้ให้ความเห็นหรือตีความข้อระเบี ยบกฎหมายชี้แจ้งให้กลุ่มจังหวัด
ไม่ตรงกัน ดังนั้น การประชุมในครานี้จะขอถือหนังสือของสานักงบประมาณที่ได้แจ้ง
กลับมา (หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0711/9221 ลงวันที่ 29 มีนาคม
2561) เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุ มครั้ งที่แล้ว แล้ว (ครั้งที่ 1/2561 เมื่ อวันอั งคารที่ 20
กุมภาพันธ์ 2561)
- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคาร
ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 54 หน้า ที่ประชุมมีมติการประชุมที่สาคัญ ดังนี้
1.ให้ ค วามเห็ น ชอบการขออนุ มั ติ โ อนเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ า ยโครงการตามแผน ปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปีง บประมาณของกลุ่ ม จัง หวั ด ฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดสุรินทร์ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1) หน่วยดาเนินการของโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลั กที่ 1 การผลิ ตข้าวหอมมะลิ คุณภาพดีสู่ ส ากลรายการ
การจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว รายการ การจัดงานรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว
/และกิจกรรมหลัก...
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และกิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต มั น ส าปะหลั ง รายการ การ
ปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง (ไถระเบิดดินดาน) จานวน 500 ไร่
เปลี่ยนจาก สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็น สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากลกิจกรรมย่อย
ที่ 1.2 การติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน การถอดบทเรี ย น การประชาสั ม พั นธ์ และ
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง รายการ การปรับปรุง
โครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง (ระเบิดดินดาน) จานวน 500 ไร่ , กิจกรรมย่อย
ที่ 2.2 การติดตามผลการดาเนินงาน การถอดบทเรียน การประชาสัมพันธ์ และสรุปผล
การดาเนินโครงการเปลี่ยนจาก สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็น สานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
1.2) แก้ไขหมวดงบประมาณรายจ่าย ของโครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตมัน
สาปะหลัง กิจกรรมย่อยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการรายการชั้นวางบ่ม จานวน 3 ชิ้นๆ ละ
4,500 บาท และ รายการ ตู้เ ย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิว บิกฟุต จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 21,500 บาทจาก งบดาเนินงาน- วัสดุสานักงานเป็นงบลงทุน – ครุภัณฑ์
จังหวัดนครราชสีมาโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรมหลักเป็นงบดาเนินงาน 13,045,000 บาท งบลงทุน
17,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30,045,000 บาทแบ่งเป็น กิจกรรมหลักที่ 1 การ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เป็นงบลงทุน จานวน 9,800,000 บาทกิจกรรมหลัก
ที่ 2 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการขนส่ ง สิ น ค้ า เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน เป็นงบลงทุน จานวน 7,200,000 บาท กิจกรรมหลักที่ 3 การผลิตข้าว
หอมมะลิ คุ ณ ภาพดี สู่ ส ากล เป็ น งบด าเนิ น งาน จ านวน 10,745,000 บาท และ
กิจกรรมหลัก ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง เป็นงบดาเนินงาน
จานวน 2,300,000 บาทไปดาเนินโครงการ/กิจกรรม/รายการใหม่ ดังนี้
1.1)โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจ กรรมหลั กที่ 1 การพัฒ นาแหล่ งน้าเพื่อการเกษตร งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
1.1.1 ขุดลอกขยายอ่างเก็บน้าบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 11 บ้านโนนสง่า
สามัคคี ตาบลพันชนะ อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดด้านที่ 1 กว้าง
20.00 เมตร ด้านที่ 2 กว้าง 170.00 เมตร ด้านที่ 3 ยาว 270.00 เมตร ด้านที่ 4
ยาว 220.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร ปริมาตร ไม่น้อยกว่า 116,375 ลูกบาศก์
เมตร งบประมาณ 2,887,000 บาท
/1.1.2 ขุดลอก...
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1.1.2 ขุดลอกคลองสาธารณะคลองหางเตย บ้านเฉลียงใหญ่ หมู่ที่ 1
ตาบลเฉลี ย ง อาเภอครบุรี จังหวัด นครราชสี มา ขนาดกว้างเฉลี่ ย 4.00 เมตร ยาว
950.00 เมตร ลึ กเฉลี่ ย 4.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,825.00
ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 484,000 บาท
1.1.3 ขุดลอกคลองสาธารณะคลองหัวลาด บ้านเฉลียงโคก หมู่ที่ 4
ตาบลเฉลี ย ง อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว
1,100.00 เมตร ลึ กเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,650.00
ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 483,000 บาท
กิจ กรรมหลั กที่ 2 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ งสินค้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
2.1.1 ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ถนนเทศบาล 13 ซอย
10/5 หมู่ที่ 8 ตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,100 เมตร พร้อมท่อลอดถนน ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
จานวน 2 จุด ยาวรวม 14 เมตร งบประมาณ 3,400,000 บาท
2.1.2 ซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavament
In-Place Recycling ถนนสายเทศบาลตาบลเมืองคง - บ้านดอนใหญ่ ตาบลเมืองคง
อาเภอคง จังหวัดหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00
เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร งบประมาณ 5,100,000 บาท
2.1.3 ซ่อมสร้างถนนผิ ว จราจร Cape Seclสายบ้านวะระเวียง
หมู่ ที่ 9 เชื่ อ มเขตบ้ า นหนองขุ ย ต าบลหนองกราด อ าเภอด่ า นขุ น ทด จั ง หวั ด
นครราชสี ม า ขนาดผิ ว จราจรกว้ า ง 6.00 เมตร ความยาว 1,350.00 เมตร
งบประมาณ 2,132,000 บาท
2.1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6
ตาบลวังหิน อาเภอโนนแดง - อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ระยะทางยาว 885.00 เมตร งบประมาณ 2,200,000 บาท
2.1.5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นม. 25302
บ้ า นบะใหญ่ - บ้ า นโคกสะแกราช บ้ า นตะกุด รั ง หมู่ ที่ 4 ต าบลอุ ด มทรั พย์ อาเภอ
วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,800.00
เมตร งบประมาณ 4,920,000 บาท
2.1.6 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นม. 25303
แยก ทล.304 - บ้านซับก้านเหลือง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตาบลอุดมทรัพย์ อาเภอ
วังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,800.00
เมตร งบประมาณ 4,920,000 บาท
/2.1.7 ก่อสร้าง...
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2.1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 - ดงพลอง
ตาบลมะค่า อาเภอโนนสู ง จัง หวัด นครราชสี ม า ขนาดผิ ว จราจรกว้า ง 5.00 เมตร
ยาว 450.00 เมตร พร้อมไหล่ทาง ลูกรังทั้งสองข้าง งบประมาณ 1,219,000 บาท
1.2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรม หอพัก และสถาน
บริ ก าร เพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และป้ อ งกั น ปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า น รวมทั้ ง
การค้ามนุษย์ (งบดาเนินงาน )งบประมาณ 2,300,000 บาท
2. เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ขอใช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ย จากโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรมหลัก เป็นงบลงทุน 5,300,000 บาท
เพื่ อ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม จั ง หวั ด
นครชัยบุริน ทร์ กิจกรรมหลั ก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
นครชั ย บุ ริ น ทร์ งบประมาณรวม 5,300,000 บาท จ านวน 2 รายการ โดยเป็ น
งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
- รายการที่ 1 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชน
ถนนสายบุรีรัมย์-สุรินทร์ ตั้งแต่ทางโค้งโรงเรียนบ้านโคกวัด ถึง ทางแยก เข้าศาลเยาวชน
และครอบครัว จังหวัดบุรีรัมย์ ตาบล อิสาณ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน
6 จุด งบประมาณ 2,470,000 บาท
- รายการที่ 2 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชน
ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตั้งแต่ทางแยกเทศบาลตาบลอิสาณ ถึง ที่กลับรถบริเวณทางเข้า
บ้ า นตราดตรวน ต าบลชุ ม เห็ ด อ าเภอเมื อ งบุ รี รั ม ย์ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จ านวน 5 จุ ด
งบประมาณ 2,830,000 บาท
จั ง หวั ด นครราชสี ม า ใช้ เงิ นเหลื อจ่ ายจากโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก เป็นงบลงทุน จานวนทั้งสิ้น 10,039,290
บาทเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรม/รายการใหม่ ดังนี้
1.1) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนคร
ชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรม หอพัก และสถาน
บริการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าน รวมทั้งการค้ามนุษย์
งบประมาณ 199,290 บาทงบดาเนินงาน
/1.2) โครงการ...
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1.2)โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการขนส่ ง สิ น ค้ า เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- รายการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน นม.ถ. 0075
บ้ านโนนเหลื่ อม-บ้ านอุดมทรัพย์พัฒ นา บ้านโนนเหลื่ อ ม หมู่ที่ 2 ตาบลอุดมทรัพ ย์
อาเภอวังน้ าเขีย ว จั งหวัดนครราชสี มา ผิ ว จราจรกว้ าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว
1,800 เมตร งบประมาณ 4,920,000 บาท
- รายการ ก่อสร้างถนนแอสฟัล ท์ติกคอนกรีต สาย นม.ถ.0072
บ้านโนนเหลื่อม - บ้านหัวเขาทอง (คุ้มบงกอเดียว)บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 2 ตาบลอุดม
ทรัพย์ อาเภอวังน้าขียว จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว
1,800 เมตร งบประมาณ 4,920,000 บาท
หากมีคาหรื อข้อ ความใด ที่ เห็ นว่า คลาดเคลื่ อนไม่ต รงกับข้ อเท็ จจริง และ
ประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แทนเลขานุการฯ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รบั จัดสรรจานวน
350,273,100 บาท สานักงบประมาณปลัดลดงบประมาณไม่จัดสรร จานวน
1,274,000 บาท คงเหลือ งบประมาณได้รับจัดสรร จานวน 348,999,100 บาท
ณ วันที่15 มีนาคม 2561 มีผลการเบิกจ่าย จานวน 283,681,198.22บาท คิดเป็น
ร้อยละ 92.21คงเหลือที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจานวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ
และจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
รวม

วงเงินจัดสรร
งบฯพับไป
84,597,680.00 20,542,840.00
82,971,382.00
3,273,177.25
91,824,800.00
1,434,233.36
86,603,040.00 14,003,687.53
3,000,000.00
1,004,320.46
348,996,902.00 40,258,258.60

เบิกจ่าย
64,052,642.00
73,796,131.57
90,390,566.64
53,446,178.47
1,995,679.54
283,681,198.22

ร้อยละ
ยังไม่เบิกจ่าย
100.00
92.59 5,902,073.18
100.00
74.43 18,071,664.00
100.00
92.21 23,973,737.18
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผล
แทนเลขานุการฯ
การดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่ ม เติ ม ) ประจ างวดวั น ที่
1 เมษายน 2561 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังปรับลดงบประมาณ รวม
ทั้งสิ้น 3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 2,084,348,479.62
บาท คิดเป็นร้อยละ 60.17 จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด
เบิกจ่าย
นครราชสีมา 1,359,016,300 803,702,300.42
ชัยภูมิ
756,559,800 473,231,060.85
บุรีรัมย์
831,693,400 480,243,102.90
สุรินทร์
879,401,000 327,172,015.45
รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 2,084,348,479.62
มติที่ประชุม

ร้อยละ
ยังไม่เบิกจ่าย
งบประมาณพับไป
67.43 388,150,091.75 167,163,907.83
65.96 244,207,660.50 39,121,078.65
63.95 270,765,569.39 80,684,727.71
40.72 476,365,311.03 75,863,673.52
60.17 1,379,488,632.67 362,833,387.71

รับทราบ

3.3 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจาปี
แทนเลขานุการฯ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อสิ้ นไตรมาสที่ ๒ ในภาพรวมจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒ รายจ่ายประจาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕และรายจ่ายลุงทุน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๔๓
ประเภท
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

ไตรมาส 1
33
22
30

ไตรมาส 2
55
43
52

ไตรมาส 3
77
65
74

ไตรมาส 4
98
88
96

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ
จ านวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม และค่าใช้ จ่ายในการบริหารงานกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ
งบประมาณรวม 389,503,400 บาท ณ วั นที่ 2 เมษายน 2561มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย
จานวน 34,056,271.97บาท คิดเป็นร้อยละ 8.88ดังนี้

/จังหวัด(ตาราง)...
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จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ

รวมทั้งสิ้น
มติที่ประชุม

ขอรับจัดสรร
ไม่เต็มวงเงิน

วงเงินจัดสรร

113,155,200.00
95,691,700.00
116,771,800.00
60,884,700.00
3,000,000.00
๓๘๙,๕๐๓,๔๐๐.00

เหลือจ่าย

เบิกจ่าย

ร้อยละ

100.00
22,710.00 4,502,260.00 3.98
526,000.00 12,739,649.92 13.39
21,900.00
11,300.00 14,289,338.39 12.24
843,500.00 4,469,716.03 1,398,028.50 2.52
- 1,126,995.16 37.57
๒2,0๐๐.๐๐ 5,873,226.03 34,056,271.97 8.88

รับทราบ

3.4 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1113
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กระทรวงมหาดไทยได้จัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการ
แทนเลขานุการฯ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1) การจัดประชุม ก.บ.ก. ส าหรับกลุ่ มจังหวัดเดิมที่ไม่มีผ ลกระทบ
สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่
2) การแต่งตั้ง กรอ.กลุ่มจังหวัดใหม่ จานวน ๘ กลุ่ม ให้เป็นไปตาม
โครงสร้ า งการบริ ห ารราชการจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ กรณี เ ห็ น ว่ า มี ป ระเด็ น ส าคั ญ
ที่ขับเคลื่อนไปแล้ว ให้นาไปพิจารณาใน กรอ.ชุดใหม่
3) การเสนอหนังสือราชการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
หรื อ ผู้ รั กษาการในต าแหน่ง เป็ นผู้ ล งนามเสนอ กรณีผู้ รั กษาการในต าแหน่ง หั ว หน้ า
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้รายงานหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคทราบ
โดยมีรูปแบบหนังสือตามเอกสาร ๑,๒ และใช้เลขหนังสือ มท ๐๒๒๗.๕ (นม)
ด้านการบริหารงานบุคคล
1) การบริหารงานบุคคล การอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล การศึกษาของบุตรข้าราชการ การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน การอนุมัติจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หั วหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเป็นผู้อนุมัติ
แล้วส่งเอกสารการเบิกจ่ายต่อหัวหน้าสานักงานจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
จากคลัง
2) การพิ จ ารณาอนุ ญ าตการลา การเดิ น ทางไปราชการ หั ว หน้ า
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเป็นผู้อนุญาต การอนุญาตในการเดินทางไปต่างประเทศ
/ระหว่างการลา...
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ระหว่ า งการลาหรื อ ในวั น หยุ ด ราชการต่ า ง ๆ ของข้ า ราชการ เสนอผ่ า นหั ว หน้ า
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เพื่อขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ ในส่ ว นสมรรถนะ หั ว หน้ า
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เป็นผู้ประเมิน
ด้านการบริหารงบประมาณและพัสดุ
1) การใช้ จ่ า ยงบบริ ห ารจั ด การของกลุ่ ม จั ง หวั ด กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒ นาภาค เสนอหั ว หน้ากลุ่ มจังหวัดเพื่อขอความเห็ นชอบในหลั กการเกี่ยวกับ
แผนงาน และแผนเงิน
2) การโอนทรัพย์สิน ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือสั่งการใด ๆ ให้ถือปฏิบัติ
จึงยังคงถือปฏิบัติตามเดิม
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5 ถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0711/9221
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ตามที่ ก.บ.ก. ได้มีมติที่ประชุม เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 วันอังคาร
แทนเลขานุการฯ
ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กรณีเห็นชอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 โครงการ
งบประมาณ 5,300,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก สร้างความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ โดยเป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ดังนี้
- รายการที่ 1 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชน ถนนสาย
บุรีรัมย์-สุรินทร์ ตั้งแต่ทางโค้งโรงเรียนบ้านโคกวัด ถึง ทางแยก เข้าศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัดบุรีรัมย์ ตาบล อิสาณ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 6
จุด งบประมาณ 2,470,000 บาท
- รายการที่ 2 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชน ถนน
บุรีรัมย์-นางรอง ตั้งแต่ทางแยกเทศบาลตาบลอิสาณ ถึง ที่กลับรถบริเวณทางเข้าบ้าน
ตราดตรวน ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 5 จุด งบประมาณ
2,830,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขที่ต้องไปขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ ตามระเบียบการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 25 วรรคสอง การโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาท
ตามลาดับ
แต่เนื่องจากสานักงบประมาณได้มีหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร
0711/9221 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 แจ้งว่า การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุ
/วัตถุประสงค์...
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

วัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
สาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย
จากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการ
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปดาเนินรายการในแผน
บูรณาการเดียวกันเป็นอานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่สามารถถือปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ข้อ 15(2) ประกอบกับข้อ 16 โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและจะได้ถือปฏิบัติต่อไป
รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องการใช้เงินเหลือจ่าย และขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี มีดังนี้
๑) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559
ข้อ ๑5 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้
แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) หน่ ว ยรั บ งบประมาณไม่ ส ามารถด าเนิ นการใช้ จ่ ายหรื อ ก่ อหนี้ ผู กพั น
งบประมาณรายจ่ายสาหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ
(2)เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว
(3) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจาเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด
(4) กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอื่นที่อยู่
ภายใต้ วั ตถุ ประสงค์ และเป้ าหมายของแผนงานบู รณาการนั้ น แต่ มิ ได้ รั บการจั ดสรร
งบประมาณ
การโอนงบประมาณรายจ่ ายตามวรรคหนึ่ ง (1) (3) และ (4) ให้ ห น่ วยรั บ
งบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้ โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และ
แนวทางการด าเนิ นงานในแผนงานบู รณาการเดี ยวกั น ยกเว้ นงบบุ คลากร เพื่ อจั ดท า
โครงการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และ
แจ้งสานักงบประมาณทราบด้วย
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2) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุ่ มจั งหวั ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพ ัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2560)
1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
1.1 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่
1.1) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานดาเนินการ
1.2) พื้นที่ดาเนินการ
1.3) กิจกรรม
1.4) กลุ่มเป้าหมาย
1.5) งบรายจ่าย
2) การเปลี่ยนแปลงโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุ่มจั งหวั ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
ดาเนินการแทนโครงการเดิม
3) การใช้ งบประมาณเหลื อจ่ายจากโครงการที่ได้ ดาเนินงานเสร็จสิ้ น บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวั ดนา
เสนอ ก.บ.จ. หรื อ ก.บ.ก. แล้ ว แต่ กรณี พิ จารณากลั่ นกรองและให้ ความเห็ นชอบการ
เปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และ ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการ เปลี่ยนแปลงโครงการและการโอน
เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายที่ดาเนินการตามข้อ 1.1 ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
1.2 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ ายของจั งหวั ด หรือของกลุ่ มจั งหวัด ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1 ให้ เสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคโดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิ บัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมทั้งเห็นชอบ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวั ดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
เมื่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
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4.1 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
แทนเลขานุการฯ
งบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของ
กลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
จังหวัดสุรินทร์
นายธนยศ แสนสุกใส
- ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ผู้แทนจังหวัดสุรินทร์ ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์เป็นงบลงทุน จานวน 1 รายการ งบประมาณ
4,000,000 บาท เพื่อมาดาเนินรายการใหม่ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพั ฒ นาการ 4,000,000
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ก า ร 4,000,000
พั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ
การเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพั ฒ นาและ 4,000,000
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่ม
จั ง ห วั ด น ค ร ชั ย
บุรินทร์
4,000,000
กิ จ กรรมหลั ก สร้ า ง
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น แ ล ะ
ความปลอดภั ยแก่
นั ก ท่ องเที่ ย วนครชั ย
บุรินทร์
งบลงทุน : ที่ดินและ 4,000,000 งบลงทุน : ครุภัณฑ์
4,000,000
สิ่งก่อสร้าง
รายการ ขุดลอกแก้มลิง 4,000,000 รายการ ติดตั้งระบบ 4,000,000
โคกโครง พร้อมอาคาร
กล้องวงจรปิด CCTV
ประกอบ ตาบลโชค
บริเวณโครงการพิเศษ
เหนือ อาเภอลาดวน
สุรินทร์ “ซแรย์
จังหวัดสุรินทร์
อทิตยา” อ่างเก็บน้า
หน่วยดาเนินการ :
อาปึล ตาบลเทนมีย์
โครงการชลประทาน
อาเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์
สุรินทร์ กล้อง FIX ๘
จุดๆ ละ ๔ กล้อง รวม
๓๒ ตัว และกล้องส่อง
ป้ายทะเบียนรถ ๒ ตัว
รวมกล้อง ๓๔ ตัว
หน่วยดาเนินการ :
ตารวจภูธรจังหวัด
สุรินทร์
จานวน 1 โครงการ 4,000,000 จ านวน 1 โครงการ 4,000,000
1 รายการ
1 รายการ

เหตุผล
ขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณ
เหลื อ จ่ า ยจากการด าเนิ น งาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาจั ด ท าโครงการพั ฒ นาและ
ส่ ง เ ส ริ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร
ท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม จั ง หวั ด นครชั ย
บุ ริ น ทร์ เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง การก่ อ
ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ และ
สามารถใช้ในการสืบสวนจับกุมผู้ที่
กระทาผิดในพื้นที่ให้ได้ผลมากขึ้น
โดยการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ป ร ะ ยุ ก ต์ พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ใ ห้
สามารถใช้ในการตรวจการณ์ใ น
การควบคุมพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์
ค ว บ คุ ม ส่ ว น ก ล า ง ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ต ารวจภู ธ ร
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เป็ น หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบ
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ความเห็นของ
เลขานุการฯ

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
แทนรองประธาน
จังหวัดบุรีรัมย์

มติที่ประชุม

การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ข้ อ 15(2) เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ เ หลื อ จ่ า ยจากการด าเนิ น งานบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายโครงการ กิ จ กรรม หรื อ รายการตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และ
แนวทางการด าเนิ นงานในแผนงานบู รณาการเดี ยวกั น ยกเว้ นงบบุ คลากร เพื่ อจั ดท า
โครงการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และ
แจ้งสานักงบประมาณทราบด้วย
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม พ.ศ. 2560) ข้ อ 1.1 กรณี จัง หวั ด หรื อ
กลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้ 3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงที่ได้ดาเนินงาน
เสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ขอเสนอให้จังหวัดสุรินทร์นาเรื่อง โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก สร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ รายการ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
CCTV บริเวณโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา” อ่างเก็บน้าอาปึล ตาบลเทนมีย์
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เสนอเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด พิจารณาด้วย
ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (2) ข้อ 16 และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ข้อ 1.1 (3)
อนุมัติให้จังหวัดสุรินทร์ใช้เงินเหลือจ่าย จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โครงการพัฒ นาการเกษตรและอาหารปลอดภั ย กลุ่ ม นครชั ยบุ ริน ทร์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เป็นงบลงทุน(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
/จานวน...
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จานวน 4,000,000 บาท มาดาเนิน โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ย วในกลุ่ มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลั ก สร้างความเชื่อมั่นและความ
ปลอดภัย แก่นั กท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ รายการ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV
บริเวณโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา” อ่างเก็บน้าอาปึล ตาบลเทนมีย์ อาเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ กล้อง FIX ๘ จุดๆ ละ ๔ กล้อง รวม ๓๒ ตัว และกล้องส่องป้าย
ทะเบียนรถ ๒ ตัว รวมกล้อง ๓๔ ตัว เป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณ 4,000,000 บาท
ตามที่จังหวัดสุริ นทร์เสนอ และนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัด
สุรินทร์ด้วย
นายธนยศ แสนสุกใส
ผู้แทนจังหวัดสุรินทร์

ที่

- จังหวัดสุรินทร์ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนา การเกษตร
และอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ จานวน 2 กิจกรรมหลัก งบประมาณ
477,500 บาท แบ่งเป็นงบดาเนินงาน จานวน 30,300 บาท งบลงทุน จ านวน
447,200 บาท และโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
นครชัย บุรินทร์กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื ่อ การท่อ งเที ่ย วเป็น งบลงทุน รวมทั ้ง สิ ้น 13 รายการ งบประมาณ
22,500 บาท เพื่อมาดาเนินรายการใหม่ งบประมาณ 500,000 บาท ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพัฒนา
477,500
การเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1
430,800
การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการขุดลอกแก้มลิง
โคกโครง พร้อมอาคาร
ประกอบ ตาบลโชค
เหนือ อาเภอลาดวน
จังหวัดสุรินทร์
หน่วยดาเนินการ :
โครงการชลประทาน
สุรินทร์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพัฒนาการ
500,000
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมหลัก ส่งเสริม 500,000
และพัฒนาการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ
กิจกรรมย่อยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พืช
อาหารสัตว์
430,800 งบดาเนินงาน
500,000
430,800 (ค่าตอบแทน)
3,600
- ค่าตอบแทนวิทยากร
3,600
ในการฝึกอบรม
เกษตรกร จานวน 1
รุ่นๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท

เหตุผล
เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณเหลือจ่ายจาก
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
มาจัดทาโครงการ
พัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ กิจกรรมย่อย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืช
อาหารสัตว์ (หญ้าแพงโก
ล่า) ส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความรู้เรื่องพืชอาหารสัตว์
พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุ
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ที่

2

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
กิจกรรมหลักที่ 2
46,700
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง
กิ จ กรรมย่ อ ย
การจั ด ตั้ ง ห้ อ ง
ปฏิ บั ติ ก าร
งบลงทุน (ที่ดินและ
16,400
สิ่งก่อสร้าง)
16,400
รายการ ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการผลิตสาร
ชีวภัณฑ์ สานักงาน
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
ตาบลคอโค อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมย่อย
การติดตามผลการ
ดาเนินงานการถอด
บทเรียน การ
ประชาสัมพันธ์ และ
สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
30,300
งบดาเนินงาน
30,300
- ค่าวัสดุ
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุรินทร์

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก ยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนา
เส้นทาง และสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
(ค่าใช้สอย)
94,400
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
2,400
เจ้าหน้าที่ จานวน 10
วันๆ ละ 240 บาท
- ค่าอาหาร
24,000
กลางวันเกษตรกร
จานวน 200 รายๆ
ละ 120 บาท
- ค่าอาหารว่าง
14,000
และเครื่องดื่มเกษตรกร
จานวน 200 รายๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 35 บาท
- ค่าพาหนะ
40,000
เกษตรกร จานวน
200 รายๆ ละ 200
บาท
- ค่าเอกสาร
14,000
ฝึกอบรม จานวน 200
รายๆ ละ 1 ชุดๆละ
70 บาท

(ค่าวัสดุ)
- ค่าวัสดุฝึกอบรม
(เครื่องเขียน ไวนิล)
จานวน 1 ชุดๆ ละ
2,000 บาท
- ค่าพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ (พันธุ์หญ้า
แพงโกล่า) จานวน
22,500
40,000 กิโลกรัมๆละ
5 บาท
- ค่าปุ๋ยเคมี (สูตร
15-15-15) จานวน
22,500
200 กระสอบๆ ละ
1,000 บาท
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดสุรินทร์

402,000
2,000

200,000

200,000

เหตุผล
การเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร
เพื่อนาร่องเป็นต้นแบบ
ขยายผลให้กับเกษตรกร
เป็นการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืช
อาหารสัตว์ ลดพื้นที่ทานา
ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อคุณภาพ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่ โดยมีปศุสัตว์
จังหวัดสุรินทร์ เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
งบลงทุน (ที่ดินและ
22,500
สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 1 ก่อสร้าง
400
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
214 อาเภอกาบเชิงอาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์
รายการที่ 2 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
24 อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์

400

รายการที่ 3 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
226 อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

4,060

รายการที่ 4 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
สร 4026 อาเภอเมือง
สุรินทร์-อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

170

รายการที่ 5 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
สร 2077 อาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์

60

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

เหตุผล
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
รายการที่ 6 ก่อสร้าง
110
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
226 อาเภอศีขรภูมิอาเภอสาโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์
รายการที่ 7 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
สร 2371 อาเภอศีขร
ภูม-ิ อาเภอศรีณรงค์
จังหวัดสุรินทร์

320

รายการที่ 8 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
226 อาเภอเมือง
สุรินทร์-อาเภอสาโรง
ทาบ จังหวัดสุรินทร์

400

รายการที่ 9 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
214 อาเภอกาบเชิงอาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์

10,100

รายการที่ 10 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
2077 อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

200

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

เหตุผล
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
รายการที่ 11 ก่อสร้าง
2,020
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
24 อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
รายการที่ 12 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
2378 อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

200

รายการที่ 13 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางหลวงหมายเลข
2077 อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
หน่วยดาเนินงาน :
แขวงทางหลวงชนบท
สุรินทร์
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ
16 รายการ

4,060

ความเห็นของ
เลขานุการฯ

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

500,000 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

เหตุผล

500,000

การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ข้ อ 15(2) เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ เ หลื อ จ่ า ยจากการด าเนิ น งานบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายโครงการ กิ จ กรรม หรื อ รายการตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และ
แนวทางการดาเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทา
/โครงการตาม...
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โครงการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และ
แจ้งสานักงบประมาณทราบด้วย
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม พ.ศ. 2560) ข้ อ 1.1 กรณี จัง หวั ด หรื อ
กลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้ 3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงที่ได้ดาเนินงาน
เสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (2) ข้อ 16 และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ข้อ 1.1 (3)
อนุมัติให้จังหวัดสุรินทร์ใช้เงินเหลือจ่าย จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
จานวน 2 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 477,500 บาท แบ่งเป็นงบดาเนินงาน จานวน
30,300 บาท เป็นงบลงทุน จานวน 447,200 บาท และโครงการพัฒนาและส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม จั ง หวั ด นครชั ย บุ ริ น ทร์ กิ จ กรรมหลั ก ยกระดั บ
มาตรฐานและพัฒนาเส้นทาง และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเป็นงบลงทุน
รวมทั้งสิ้น 13 รายการ งบประมาณ 22,500 บาท มาดาเนินโครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภั ยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี้ ยงสั ตว์เศรษฐกิจ กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้พืชอาหารสั ตว์ เป็นงบ
ดาเนินงาน จานวน 500,000 บาท ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ

นายธนยศ แสนสุกใส
ผู้แทนจังหวัดสุรินทร์

- จังหวัดสุรินทร์ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ จานวน 2 กิจกรรมหลัก เพื่อมาดาเนินรายการใหม่
งบประมาณ 619,000 บาท ดังนี้

/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพัฒนาการ
619,000
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก
การผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีสู่สากล
กิจกรรมย่อย
การติดตามผลการ
ดาเนินงานการถอด
บทเรียน การประชา
สัมพันธ์ และสรุปผล
การดาเนินโครงการ
งบดาเนินงาน
(ค่าใช้สอย)
(ค่าวัสดุ)

480,040

กิจกรรมหลัก
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตมันสาปะหลัง
กิจกรรมย่อย
การติดตามผลการ
ดาเนินงานการถอด
บทเรียน การประชา สัมพันธ์ และสรุปผล
การดาเนินโครงการ
งบดาเนินงาน
(ค่าใช้สอย)

138,960

หน่วยดาเนินงาน :
สานักงานเกษตร
จังหวัดสุรินทร์

480,040
324,640
155,400

138,960
138,960

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
เหตุผล
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพัฒนาการ
619,000
เพื่อขอรับการจัดสรร
เกษตรและอาหาร
งบประมาณเหลือจ่าย
ปลอดภัย
จากการดาเนินงาน
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่ม
กิจกรรมหลัก
619,000 จังหวัดภาคตะวันออก
การพัฒนาและเพิ่ม
เฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประสิทธิภาพการผลิต
งบประมาณรายจ่าย
พืชอินทรีย์
ประจาปีงบประมาณ
กิจกรรมย่อย
พ.ศ. 2561 โครงการ
การพัฒนาและเพิ่ม
ดังกล่าว ม.รภ.สุรินทร์
ประสิทธิภาพการผลิต
ได้ร่วมกับ ชุมชน ตาบล
พืชอินทรีย์ด้วย
ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเบญจคุณ
จ.สุรินทร์ จัดทาขึ้นเพื่อ
งบดาเนินงาน
365,500 ช่วยส่งเสริมและ
(ค่าตอบแทน)
54,000 สนับสนุน ด้านการ
- ค่าตอบแทน
54,000 พัฒนาการเกษตรและ
วิทยากร จานวน ๓ คน
อาหารปลอดภัย โดย
ๆ ละ ๕ ครั้ง ๆ ละ ๖
ดาเนินการกิจกรรมการ
ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
บาท
ปุ๋ยเบญจคุณบ้านสาโรง
เพื่อใช้ในกิจกรรมอินทรีย์
(ค่าใช้สอย)
84,000 อย่างยั่งยืน และกิจกรรม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงใน
24,000 การส่งเสริมการผลิต
การติดตามประเมินผล
พืชผักอินทรีย์ ด้วยสาร
จานวน ๕ คน ๆ ละ
เสริมประสิทธิภาพจาก
๒๐ วันๆ ละ ๒๔๐
พืชสมุนไพร และถ่าน
บาท
ไบโอชาร์ เพื่อเป็น
- ค่าพาหนะใน
10,000 ต้นแบบองค์ความรู้ใน
การติดตามประเมินผล
การนาเทคโนโลยีมา
จานวน 5 ชุมชน ๆ ละ
ขยายผลไปในหมู่บ้านอื่น
4 วันๆ ละ 500 บาท
ให้ ประชาชนได้เข้าถึง
- ค่าพาหนะ
12,500 ความรู้เชิงบริการลด
เดินทางวิทยากร 5
ผลกระทบต่อผู้บริโภค
ครั้งๆ ละ 5 คนๆ ละ
พืชผักรวมถึงผู้เลี้ยงสัตว์
500 บาท
จากการได้รับอันตราย
จากสารพิษตกค้าง ซึ่งจะ
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ที่

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

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
- ค่าอาหาร
25,000
กลางวัน จานวน ๕
ครั้ง ๆ ละ ๕๐ คน ๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 100
บาท
- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จานวน
๕ ครั้ง ๆ ละ ๕๐ คนๆ
ละ 2 มื้อๆ ละ 25
บาท

12,500

(ค่าวัสดุ)
- ค่าวัสดุการเกษตร
หัวเชื้อจุลินทรีย์ ๒๕๐
ลิตรๆ ละ 5 ครั้งๆ ละ
๑๐๐ บาท
- ค่าวัสดุการเกษตร
ราข้าวอินทรีย์ 2,5๐๐
กิโลกรัม ๆ ละ 2๐
บาท
- ค่าวัสดุการเกษตร
กากน้าตาล 6๐๐ กก./
ครั้ง รวม 3,0๐๐
กก.ๆ ละ 1๐ บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน

227,500
125,000

กิจกรรมย่อย
การส่งเสริมการผลิต
พืชผักอินทรีย์ด้วยสาร
เสริมประสิทธิภาพจาก
พืชสมุนไพรและถ่าน
ไบโอชาร์

50,000

30,000

22,500

เหตุผล
เป็นการสนับสนุนการ
ดาเนินการพัฒนาวิถี
เกษตรและความ
ปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ได้อย่างดี
ยิ่ง
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ที่

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

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
งบดาเนินงาน
253,500
(ค่าตอบแทน)
90,000
- ค่าตอบแทน
90,000
วิทยากรกระบวนการ
จานวน 5 ครั้งๆ ละ 5
คนๆ ละ 6 ชั่วโมงๆ
ละ 600 บาท
(ค่าใช้สอย)
- ค่าพาหนะ
วิทยากร จานวน 5
ครั้งๆ ละ 5 คนๆ ละ
500 บาท
- ค่าพาหนะในการ
เดินทางติดตามผลการ
ดาเนินการ 5 ชุมชน
ๆ ละ 2 ครั้งๆ 500
บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ติดตามผล
ดาเนินการ 5 คนๆ
ละ 10 วัน ๆ 240
บาท
- ค่าจ้างเหมา
จัดทาคู่มือจานวน
200 เล่มๆ ละ 70
บาท
- ค่าอาหาร
กลางวัน จานวน 5
ครั้งๆ ละ 45 คน ๆ 1
มื้อ ๆ ละ 100 บาท
- ค่าอาหารว่าง
จานวน 5 ครั้งๆ ละ
จานวน 45 คน ๆ 2
มื้อ ๆ ละ 25 บาท

77,250
12,500

5,000

12,000

14,000

22,500

11,250

เหตุผล
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ที่

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

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ
ความเห็นของ
เลขานุการฯ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
(ค่าวัสดุ)
86,250
- ค่าวัสดุสานักงาน
8,250
- ค่าป้ายไวนิล
3,000
จานวน 5 ป้ายๆ ละ
600 บาท
- ค่าวัสดุสนาม
75,000
และการฝึก เตาเผา
ถ่านไบโอชาร์ จานวน
25 ชุดๆ ละ 3,000
บาท

หน่วยดาเนินงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
619,000 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

เหตุผล

619,000

การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ข้ อ 15(2) เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ เ หลื อ จ่ า ยจากการด าเนิ น งานบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายโครงการ กิ จ กรรม หรื อ รายการตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และ
แนวทางการด าเนิ นงานในแผนงานบู รณาการเดี ยวกั น ยกเว้ นงบบุ คลากร เพื่ อจั ดท า
โครงการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และ
แจ้งสานักงบประมาณทราบด้วย
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม พ.ศ. 2560) ข้ อ 1.1 กรณี จัง หวั ด หรื อ
กลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือ
/กลุ่มจังหวัด...
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มติที่ประชุม

นายบุญช่วย ผ่านอ้น
ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ
ที่

กลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้ 3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงที่ได้ดาเนินงาน
เสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (2) ข้อ 16 และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ข้อ 1.1 (3)
อนุมัติให้จังหวัดสุรินทร์ใช้เงินเหลือจ่าย จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิ จ กรรมหลั ก การผลิ ต ข้ า วหอมมะลิ คุ ณ ภาพดี สู่ ส ากล เป็ น งบด าเนิ น งาน จ านวน
480,040 บาท และกิจกรรมหลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง เป็นงบ
ดาเนินงาน จานวน 138,960 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 619,000 บาท มาดาเนิน
โครงการ พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก
การพัฒ นาและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตพืช อินทรีย์ เป็นงบดาเนินงาน รวมทั้งสิ้ น
619,000 บาท ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ
จังหวัดชัยภูมิ
- ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร จานวน 5
รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,000,000 บาท เพื่อมาดาเนินรายการใหม่ ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพัฒนา
7,000,00
การเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก
การพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร
งบลงทุน (ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 1ก่อสร้าง
ระบบส่งน้าสถานีสูบ
น้าด้วยไฟฟ้าบ้านโสก

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพั ฒ นาการ 7,000,000
เก ษต รแ ละ อา หา ร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัย
บุรินทร์

7,000,00 กิจกรรมหลัก
พัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร
7,000,000 งบลงทุน (ที่ดินและ
310,000 สิ่งก่อสร้าง)
รายการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้า สระบ้านหนอง

เหตุผล

− เนื่องจากโครงการเดิม
ได้ดาเนินงานบรรลุวัตุถุ
ประสงค์และเป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการตามที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแล้ว
7,000,000 − เป็นโครงการที่บรรจุไว้
ในแผนขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ปี
7,000,000 พ.ศ. 2561 แต่ยังไม่ได้
7,000,000 รับการสนับสนุน
งบประมาณ และเป็น
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
หว้า ตาบลโนนสาราญ
อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
รายการที่ 2ขุดลอกลา
ห้วยปะทาว (พร้อม
ก่อสร้างฝายกั้นน้า 1
ตัว ) หมู่ที่ 3,5, และ
9 ตาบลท่ามะไฟ
หวาน อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
กระเทืองพร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านหนอง
กระเทืองตาบลกะฮาด
อาเภอเนินสง่า จังหวัด
2,762,000 ชัยภูมิ
หน่วยดาเนินการ :
โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

รายการที่ 3เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกัก
เก็บอ่างเก็บน้าห้วย
โปร่งช้าง บ้านนา
หนองทุ่ม ตาบลนา
หนองทุ่ม อาเภอ
แก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ

1,406,031.94

รายการที่ 4 ก่อสร้าง
ระบบส่งน้าสถานีสูบ
น้าไฟฟ้าบ้านโนนโก
บ้านโนนโก ตาบลทุ่ง
ทอง อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ

50,000

รายการที่ 5 ขุดลอก
ลาห้วยเพื่อการเกษตร
ลาห้วยดินแดง
(เลิ้งนาแซง)
บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 7
ตาบลโพนทอง อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ
หน่วยดาเนินการ :
โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ

2,471,968.06

เหตุผล
เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาแหล่งน้าของ
จังหวัดชัยภูมิ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
รวมทั้งสิ้น 5 รายการ
7,000,000 รวมทั้งสิ้น 1 รายการ
7,000,000
ความเห็นของ
เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

เหตุผล

การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ข้ อ 15(2) เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ เ หลื อ จ่ า ยจากการด าเนิ น งานบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายโครงการ กิ จ กรรม หรื อ รายการตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และ
แนวทางการด าเนิ นงานในแผนงานบู รณาการเดี ยวกั น ยกเว้ นงบบุ คลากร เพื่ อจั ดท า
โครงการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และ
แจ้งสานักงบประมาณทราบด้วย
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม พ.ศ. 2560) ข้ อ 1.1 กรณี จั ง หวั ด หรื อ
กลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้ 3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงที่ได้ดาเนินงาน
เสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (2) ข้อ 16 และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ข้อ 1.1 (3)
อนุมัติให้จังหวัดชัยภูมิใช้เงินเหลือจ่าย จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
หลั ก พัฒ นาแหล่ งน้าเพื่อการเกษตร เป็นงบลงทุน จานวน 5 รายการ งบประมาณ
รวมทั้ ง สิ้ น 7,000,000 บาท มาด าเนิ น โครงการพั ฒ นาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลั ก พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เป็นงบ
ลงทุน รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า สระบ้านหนองกระเทืองพร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านหนองกระเทืองตาบลกะฮาด อาเภอเนิน สง่า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
7,000,000 บาท ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ
/นายบุญช่วย...
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นายบุญช่วย ผ่านอ้น
ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ

ที่

- จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์จานวน 2 กิจกรรมหลัก 114,031.94 บาท
แบ่งเป็นงบดาเนินงาน จานวน 3,000 บาท งบลงทุน จานวน 111,031.94 บาท
และโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว เป็นงบลงทุน 4 รายการ งบประมาณรวม 682,968.06 บาท เพื่อมาดาเนิน
รายการใหม่ งบประมาณ 797,000 บาท ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพัฒนาการ
114,031.94
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัย
บุรินทร์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพัฒนาการ
797,000
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัยกลุ่มนครชัย
บุรินทร์

กิจกรรมหลักที่ 1
การพัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร

101,031.94 กิจกรรมหลัก
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พืชอาหารสัตว์

งบลงทุน (ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
รายการ ขุดลอกลาห้วย
เพื่อการเกษตร ลาห้วย
ดินแดง (เลิ้งนาแซง)บ้าน
โนนม่วง หมู่ที่ 7 ตาบล
โพนทอง อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยดาเนินการ :
โครงการชลประทาน
ชัยภูมิ
กิจกรรมหลักที่ 2
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหาร
สัตว์
งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย

101,031.94 งบดาเนินงาน
101,031.94 (ค่าตอบแทน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
ในการฝึกอบรม
เกษตรกร จานวน 3
รุ่นๆละ ๖ ชั่วโมงๆละ
600 บาท คิดเป็น
10,800 บาท
(ค่าใช้สอย)
13,000 - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ จานวน ๑0
คนๆละ 10 วันๆละ
240 บาท คิดเป็น
24,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน
เกษตรกร จานวน ๑50
13,000 รายๆละ 1๕0 บาท
13,000 คิดเป็น 22,500 บาท

เหตุผล

− เนื่องจากโครงการเดิม
ได้ดาเนินงานบรรลุวัตุถุ
ประสงค์และเป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ตามที่ได้รับการจัดสรร
797,000 งบประมาณแล้ว
− เป็นโครงการที่บรรจุไว้
ในแผนขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
317,000 ปีพ.ศ. 2561 แต่ยัง
10,800 ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ และเป็น
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยง
โค กระบือ และแกะ
ในกลุ่มเกษตรกร
97,500
24,000

22,500
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)
10,000
รายการ เครื่องสับย่อย
10,000
พืชอาหารสัตว์
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิ

โครงการพัฒนาและ
2 ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก ยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนา
เส้นทางและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว
งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง)
รายการที่ 1 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางชัยภูมิ 3002
แยกทางหลวง หมายเลข
201 อาเภอจัตุรัส บ้านเขว้า อาเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายการที่ 2 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางชัยภูมิ 3019
แยกทางหลวง หมายเลข
225 –แยกทางหลวง
หมายเลข 2359
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
- ค่าอาหารว่างและ
10,500
เครื่องดื่มเกษตรกร
จานวน ๑50 รายๆละ
2 มื้อๆละ ๓5 บาท
คิดเป็น 10,500 บาท
- ค่าพาหนะเกษตรกร
15,000
จานวน ๑5๐ รายๆละ
682,968.06 ๑๐๐ บาท คิดเป็น
15,000 บาท
- ค่าเอกสารฝึกอบรม
10,500
จานวน ๑50 รายๆละ
682,968.06 ๑ เล่มๆละ 70 บาท
คิดเป็น 10,500 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัด
15,000
สถานที่ฝึกอบรม
จานวน 3 ครั้งๆละ
5,0๐๐ บาท คิดเป็น
682,968.06 15,000 บาท
224,043
(ค่าวัสดุ)
208,700
- ค่าวัสดุสาธิต
15,000
ประกอบการฝึกอบรม
จานวน ๑5๐ คนๆละ
๑๐๐ บาทคิดเป็น
15,000 บาท
- ค่าวัสดุสานักงาน
9,000
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
4,700
95,634 - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
30,000
หล่อลื่น
- ค่าวัสดุการเกษตร
150,000
ถังพลาสติกพร้อมฝา
ปิดมีเหล็กครอบ
(ขนาด 120 ลิตร)
จานวน ๑0 กลุ่มๆละ
3๐ ถังๆละ 5๐0 บาท
คิดเป็น 150,000
บาท

เหตุผล
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
รายการที่ 3 ก่อสร้าง
234,968
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยวถนนสาย
ทางบ้านแก้งคร้อ– บ้าน
ท่ามะไฟหวาน อาเภอ
แก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ
รายการที่ 4 ก่อสร้าง
และติดตั้งป้ายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว ถนน
สายทางบ้านท่าหินโงม–
บ้านโปร่งช้าง อาเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ
7 รายการ
ความเห็นของ
เลขานุการฯ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
480,000
- ค่าเครื่องสับย่อยพืช
480,000
อาหารสัตว์ จานวน
๑๐ กลุ่มๆละ 1
เครื่องๆละ ๔8,000
บาท เป็นเงิน
๔80,000 บาท
128,323.06 หน่วยดาเนินการ :
สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดชัยภูมิ

797,000 รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ

เหตุผล

797,000

การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ข้ อ 15(2) เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ เ หลื อ จ่ า ยจากการด าเนิ น งานบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายโครงการ กิ จ กรรม หรื อ รายการตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และ
แนวทางการด าเนิ นงานในแผนงานบู รณาการเดี ยวกั น ยกเว้ นงบบุ คลากร เพื่ อจั ดท า
โครงการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และ
แจ้งสานักงบประมาณทราบด้วย
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม พ.ศ. 2560) ข้ อ 1.1 กรณี จัง หวั ด หรื อ
กลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือ
/กลุ่มจังหวัด...
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กลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้ 3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงที่ได้ดาเนินงาน
เสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 15 (2) ข้อ 16 และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ข้อ 1.1 (3)
อนุมัติให้จังหวัดชัยภูมิใช้เงินเหลือจ่าย โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์จานวน 2 กิจกรรมหลัก 114,031.94 บาท
แบ่งเป็นงบดาเนินงาน จานวน 3,000 บาท งบลงทุน จานวน 111,031.94 บาท
และโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว เป็นงบลงทุน 4 รายการ งบประมาณรวม 682,968.06 บาท มาดาเนิน
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์ เป็นงบดาเนินงาน จานวน 317,000 บาท และงบ
ลงทุน(ครุภัณฑ์) จานวน 480,000 บาท รวมทั้งสิ้น 797,000 บาท ตามที่จังหวัด
ชัยภูมิเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กาหนดประชุม
แทนเลขานุการฯ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
กลุ่มจังหวัด ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์
ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาเป็นประธาน จึงขอเรียนเชิญท่านที่เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม ภาครัฐ
ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เกษตรจังหวัดสี่จังหวัด พาณิชย์จังหวัด
สี่จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดสี่จังหวัด พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ท่องเที่ยวและกีฬา
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สี่ จั ง หวั ด และภาคเอกชน ได้ แ ก่
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด และสี่จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด และ
สี่จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด และสี่จังหวัด โดยวาระที่
ส าคั ญ คื อ หารื อ เรื่ อ งการการจั ด ตั้ ง สถานี บ รรจุ แ ละแยกสิ น ค้ า กล่ อ ง หรื อ Inland
Container Depot : ICD
มติที่ประชุม
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5.2 การจั ดท าข้ อเสนอการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมกลุ่ มจั งหวั ดภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ด้วยนายกรัฐมนตรีกาหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนและ
แทนเลขานุการฯ
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2/2561
โดยกาหนดลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในวันที่ 7 - 8
พฤษภาคม 2561 ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยได้ ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ สรุ ป ร่ า ง
ข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ว่าราชการจัง หวัด นายกองค์การบริหาร
ส่ ว นจั งหวัด ประธานหอการค้ากลุ่ มจังหวั ด/จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประธาน
ชมรมธนาคารจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้เห็นสมควร จังหวัดละ 3 ท่าน ซึ่งกลุ่มจังหวัด ได้กาหนดการประชุม
เตรียมความพร้อมเพื่อจัดทาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในวันจันทร์ที่ 9
เมษายน 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น
2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
มติที่ประชุม
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เลิกประชุมเวลา 15.00 น.
**********************

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

