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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 3 / 2561
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
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. นางวาสนา สนิทโกศัย
8. นายจาเริญ เปล้ากระโทก
9. นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
10. นางชินพร ณิลังโส
11. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครราชสีมา
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ
12. นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร
13. นายณัฐพล ธานีรัตน์
14. นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์
15. นายพันธุ์ธัช ศรีหาพล
16. นายชลชิต ศรีโยธี
17. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
18. นายสมภาร เสี่ยงบุญ
19. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
20. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
21. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
22. นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
23. นางศานิต ปรากฎมาก
24. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
/25. นางสาวปาณิสรา...
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25. นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์
26. นางสาวกนกพรรณ พิลาล้า
27. นายสมศรี ทองหล่อ

แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
แทน นางวิลาวัลย์ จันทสิทธิ์ ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์
27. นายนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์
28. นายธนยศ แสนสุขใส
29. นางสุวรรณ จิตหนักแน่น
30. นางจริยา ดีเสมอ
31. นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
32. นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
3. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
4. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
5. นายอุทัย แสนกล้า ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
6. นางลาวัลย์ งามชื่น ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ
2. ร.ต.อ. พชรพล พงษ์จานง
3. นายพศวีร์ สมใจ
4. นายสมพงษ์ บุญเฟรือง
5. นางสาวอรุโณทัย จุลฟูาแอ่น
6. นางสาวสิรวีร์ หิรัญบวรวงศ์
7. นายสุชาติ ไชยวงค์
8. นายไพรวรรณ เขียวอ่อน
9. นายยศธร บูรณะบัญญัติ
10. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
11. นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์
12. นางสาวลลิตา ส่องกระโทก
13. นายจักรกฤษณ์ เสียงดัง
14. นางสาวชลธิชา แต้ศิริ
15. นางสาวกัณฑิตา วิโนทัย
16. นางสาวหนึ่งฤทัย หมอสัมฤทธิ์
17. นางสาวสุกัญญา เศษวงษ์
18. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
19. นายอดิศร แก่นแก้วมูล

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
รองสารวัตรตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 11 (นครราชสีมา)
ปลัดอาเภอ
ปลัดอาเภอ
สัตวแพทย์ชานาญงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
วิศวกรโยธาชานาญการ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีวังหิน อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้ช่วยเลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดชัยภูมิ
ปศุสัตว์อาเภอ ช่วยราชการที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
/20. นางสาวศิริลักษณ์…

3

20. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
21. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
22. นางสาวอรุณี ชาญหัด
23. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
24. นางสาวโชติรส มีอานาจ
25. นางสาวทองคา รักวงษ์
26. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
27. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น.
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ติดภารกิจสาคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมาย
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม
รับทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน
2561)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝุายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี
แทน เลขานุการ
ที่ 5 เมษายน 2561 รวม 34 หน้า ที่ประชุมมีมติการประชุมที่สาคัญ ดังนี้
ให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดสุรินทร์
- เห็ น ชอบให้ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากโครงการพั ฒ นาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่ มนครชั ยบุริ นทร์ เป็ นงบลงทุน (ที่ ดินและสิ่ งก่อ สร้ าง) จานวน
4,000,000 บาท มาดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
กลุ่ มจั งหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลั ก สร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยแก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วนครชั ย บุ ริ น ทร์ โดยเป็ น งบลงทุ น (ครุ ภั ณ ฑ์ ) จ านวน 1 รายการ
งบประมาณ 4,000,000 บาท
/-เห็นชอบ...
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ประธาน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

- เห็ น ชอบให้ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากโครงการพั ฒ นาการเกษตรและ
อาหารปลอดภั ย กลุ่ ม นครชั ย บุ ริ น ทร์ จ านวน 2 กิ จ กรรมหลั ก งบประมาณ รวม
477,500 บาท โดยเป็นงบดาเนิ นงาน จานวน 30,300 บาท และงบลงทุน จานวน
477,200 บาท และโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ เป็นงบลงทุน 13 รายการ งบประมาณรวม 22,500 บาท รวม
2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท มาดาเนินโครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ 500,000 บาท
- เห็ น ชอบให้ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากโครงการพั ฒ นาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่ ม นครชัย บุ ริ น ทร์ จ านวน 2 กิ จ กรรมหลั ก เป็ นงบด าเนิ น งาน
จานวน 619,000 บาท มาดาเนินโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์
เป็นงบดาเนินงาน จานวน 619,000 บาท
จังหวัดชัยภูมิ
- เห็ น ชอบให้ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากโครงการพั ฒ นาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เป็น
งบลงทุ น จ านวน 5 รายการ งบประมาณ 7,000,000 บาท มาดาเนิน โครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร จานวน 1 รายการ งบประมาณ 7,000,000 บาท
- เห็ น ชอบให้ ใ ช้เ งิน เหลื อจ่ า ยจากโครงการพั ฒ นาการเกษตรและ
อาหารปลอดภั ย กลุ่ ม นครชั ย บุ ริ น ทร์ จ านวน 2 กิ จ กรรมหลั ก งบประมาณ
114,031.94 บาท เป็นงบดาเนินงาน 3,000 บาท เป็นงบลงทุน 111,031.94
บาท และโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว เป็นงบลงทุนจานวน 4 รายการ งบประมาณ 682,968.06 บาท
รวมทั้งสิ้น 797,000 บาท มาดาเนินโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่ ม นครชั ย บุ ริ น ทร์ กิ จ กรรมหลั ก เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พื ช อาหารสั ต ว์ เ ป็ น งบ
ดาเนิ น งาน จ านวน 317,000 บาท เป็นงบลงทุ น (ครุ ภัณ ฑ์) จานวน 1 รายการ
งบประมาณ 480,000 บาท รวมทั้งสิ้น 797,000 บาท
หากกรรมการท่านใดตรวจพบข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนภายหลัง สามารถแจ้งได้
ที่ฝุายเลขานุการครับ
รับรองรายงานการประชุม ก.บก. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
/นางพรทิพย์...

5

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทน เลขานุการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรจานวน 350,273,100 บาท
ส านั กงบประมาณปรั บลดงบประมาณ จ านวน 1,274,000 บาท คงเหลื อ
งบประมาณได้ รั บจั ดสรร จ านวน 348,999,100 บาท ณ วั นที่ 15 มิ ถุ นายน 2561
มีผลการเบิกจ่าย จานวน 295,577,834.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.17 คงเหลือที่ยัง
เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจานวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
รวม

วงเงินจัดสรร
งบฯพับไป
84,597,688.00 20,543,983.00
82,971,382.00
3,273,177.25
91,824,800.00
1,434,233.36
86,603,040.00 15,397,197.53
3,000,000.00
1,004,320.46
348,999,100.00 41,656,164.60

มติที่ประชุม

เบิกจ่าย
64,052,642.00
75,594,023.77
90,390,566.64
63,544,922.47
1,995,679.54
295,577,834.42

ร้อยละ
ยังไม่เบิกจ่าย
100.00
94.85 4,104,180.98
100.00
89.24 7,660,920.00
100.00
92.21 11,765,100.98

รับทราบ

3.2 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการดาเนินงาน
แทน เลขานุการ
และผลการเบิ ก จ่ ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่ ม
จังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ประจางวดวันที่ 15 มิถุนายน
2561 กลุ่ มจั งหวัด ฯ ได้รับ จัดสรรงบประมาณหลั งปรั บลดงบประมาณ รวมทั้งสิ้ น
3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 2,421,131,227.83 บาท
คิดเป็นร้อยละ 70.60 จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด
เบิกจ่าย
นครราชสีมา 1,359,016,300 912,464,772.18
ชัยภูมิ
756,559,800 529,556,287.88
บุรีรัมย์
831,693,400 562,839,208.04
สุรินทร์
879,401,000 416,270,959.73
รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 2,421,131,227.83
มติที่ประชุม

ร้อยละ
ยังไม่เบิกจ่าย
งบประมาณพับไป
77.99 257,450,523.94 189,101,003.88
74.76 178,792,004.30 48,211,507.82
74.95 188,123,790.25 80,730,401.71
52.02 383,988,825.75 79,141,214.52
70.60 1,008,355,144.24 397,184,127.93

รับทราบ
3.3 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
/นางพรทิพย์...
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
รัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจาปี
แทน เลขานุการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ในภาพรวมจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 74 รายจ่ายประจาไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 และรายจ่ายลุงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มีผลการเบิกจ่าย
จานวน 119,757,075.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.55 ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ

รวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม

งบฯ จัดสรร

ขอรับจัดสรร
ไม่เต็มวงเงิน

เหลือจ่าย

เบิกจ่าย

113,155,200.00
100.00 8,973,710.00 15,544,947.28
95,691,700.00
- 526,000.00 52,853,049.34
116,771,800.00 21,900.00 140,300.00 46,599,243.61
60,884,700.00 194,200.00
9,288.03
3,409,989.20
3,000,000.00
1,349,846.19
๓๘๙,๕๐๓,๔๐๐.00 216,2๐๐.๐๐ 5,873,226.03 119,757,075.62

ร้อยละ

14.92
55.54
39.96
5.62
44.99
31.55

ผลการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 ด้วย ซึ่งผลการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัด ยังต่ากว่า
เปู า หมายมาก การเบิ ก จ่ า ยภาพรวมที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนดไว้ คื อ ร้ อ ยละ 74 แต่
กลุ่มจังหวัดมีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 31.55 ปกติแล้วเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 งบลงทุนจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จและมีผลการเบิกจ่าย แต่สาหรับปี 61 งบลงทุนดาเนินการค่อนข้าง
ล่าช้า และกลุ่ มจังหวัดมีงบลงทุนประมาณร้อยละ 70 จึงทาให้ผลการเบิกจ่ายต่า จึงขอ
ความร่วมมือส่วนราชการเร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
รับทราบ

3.4 ผลการติดตามการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้แทน OSM
ได้ออกติดตามการผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัด ไตรมาสที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผลการเบิกจ่ายประจางวดวันที่
15 มีนาคม 2561) ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561 สรุปได้ ดังนี้
/1. งบประมาณประจาปี...
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1. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
389,503,400 บาท เบิกจ่าย 24,056,271.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.88 ซึ่งต่า
กว่าเปูาหมาย เบิกจ่ายถึงร้อยละ 43.12 เนื่องจากหน่วยดาเนินการส่วนใหญ่
โดยเฉพาะหน่วยงานด้านเกษตรมีภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย จึงทาให้ชะลอการ
ดาเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามงบลงทุนคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ครบถ้วนภายในเดือน
พฤษภาคม 2561
2. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
348,999,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย 283,961,513.22 บาท คิดเป็นร้อยละ
92.30 ยังคงไม่แล้วเสร็จอยู่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง เป็น
โครงการบริหารจัดการน้า เนื่องจากประชาชนไม่ยินยอมให้สูบน้าออก เพราะเกรงว่าจะ
ไม่มีน้าใช้
3. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ได้รับจัดสรรงบประมาณ
3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,936,417,481.93 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 55.65
การลงพื้นที่เพื่อดูผลสาเร็จ/ความก้าวหน้า ปญญหาอุ ปสรรค ของจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด ดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ได้แก่
1) โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครราชสีมา
ดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถาปญตยกรรม ภูมิทัศน์ และสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา ดาเนินการด้านครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ผลงานก่อสร้าง ณ วันที่
9 พฤษภาคม 2561 ผลงาน 77.67% ช้ากว่าแผนงาน 2.90% (10 วัน) งาน
วิศวกรรมโครงสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด งานหมวดสถาปญตยกรรม ผลงาน 70% หมวดงาน
ระบบไฟฟูาและระบบสื่อสาร ผลงาน 80%
2) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า
รายการ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้าและการกระจายน้าเพื่อ
การเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ ระบบส่งน้าพร้อมอาคารประกอบฝายยางลาเชียงสา
ตาบลสะแกราช อาเภอปญกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 52,075,800 บาท
และ ค่าควบคุมงาน 1,562,300 บาท โดยมีโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาพระ
เพลิง เป็น หน่ว ยดาเนินการ ผลงานคิดเป็นร้อยละ 92.56
โครงการดังกล่ าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งน้าไปยังแปลงเพราะปลูกซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ
เขตตาบลสะแกราช อาเภอปญกธงชัย พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ เกษตรกรจานวน
300 ราย
กิ จ กรรมหลั ก เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต และการแข่ ง ขั น ข้ า วหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวบรวมและแปรรูปข้าวใน
สหกรณ์การเกษตร สถานที่ดาเนินการ สหกรณ์การเกษตรปญกธงชัย จากัด ตาบลงิ้ว
อาเภอปญกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสานัก งานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็น
หน่วยดาเนินการ ประกอบด้วย
/-ก่อสร้าง...
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- ก่อสร้างโรงอบลดความชื้น ขนาด 50 – 60 ตัน/วัน งบประมาณ
8,000,000 บาท เบิกจ่าย 7,390,000 บาท ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรขนาด 8,000 ตารางเมตร
งบประมาณ 4,107,000 บาท เบิกจ่าย 2,920,000 บาท ผลการดาเนินงานแล้ว
เสร็จ
- ก่ อ สร้ า งฉางเก็ บ ผลผลิ ต ทางการเกษตร ขนาด 1,500 ตั น
งบประมาณ 5,059,000 บาท เบิกจ่าย 4,024,000,000 บาท ผลการดาเนินงาน
แล้วเสร็จ
- เครื่องชั่ง ขนาด 100 ตัน 1 เครื่อง งบประมาณ 800,000 บาท
เบิกจ่าย 749,000 บาท ผลการ ดาเนินงานแล้วเสร็จ
จั งหวัดชัยภูมิ ลงพื้ นที่ตรวจติดตามโครงการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 เพิ่มเติม ได้แก่
1) โครงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ตปศุสั ตว์นครชัยบุ รินทร์ครบวงจร
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
โดยมีสานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ กิจกรมหลัก
ดังกล่าวนี้ มีการดาเนินงานประกอบด้วย
- ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เพื่อ
พัฒนาสู่เนื้อโคคุณภาพสูง” กลุ่มเปูาหมาย 640 ราย
- สนับสนุน วิตามิน แร่ธาตุอาหารเสริม ยาถ่ายพยาธิ ยาปฏิชีวนะ ให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่องแก่ผุ้เข้าอบรม รายละ 200
กิโลกรัม
- อุ ด หนุ น เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปรั บ ปรุ ง โรงเรื อ นเลี้ ย งสั ต ว์ รายละ
14,000 บาท
- อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงปลูกหญ้า รายละ 1,500 บาท
- สนับสนุนเครื่องสับย่อยหญ้า 64 เครื่อง ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยง กลุ่มละ 1
เครื่อง
สนับสนุนถังหมักพืชอาหารสัตว์พร้อมฝาปิด รายละ 1 ถัง
และได้ลงดูพื้นที่จริงที่ หมู่ที่ 1 ตาบลตลาดแร้ง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ
2) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
หลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้าจังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ กิจกรรมย่อย แก้มลิงบึง
แก่ น นราพร้ อ มอาคารประกอบ ต าบลบ้ า นค่ า ย อ าเภอเมื อ งชั ย ภู มิ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
งบประมาณ 34,332,000 บาท มีโ ครงการชลประทานจังหวัดชัย ภูมิ เป็นหน่ว ย
ดาเนินการ
3) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่า สู่ ส ากล กิจกรรมหลั ก ส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน
กิจกรรมซ่องสร้างถนนผิวทางแอสฟญลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place –
Recycling สายทาง ชย. 4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2180 – แยกทางหลวง
/หมายเลข...
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หมายเลข 2369 อ าเภอเนิ น สง่ า จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ –อ าเภอพระทองค า จั ง หวั ด
นครราชสีมา ระยะทาง 5.725 กิโ ลเมตร ผิว จราจรกว้าง 6.00 – 7.00 เมตร
ไหล่ ท างกว้ า งข้ า งละ 1.00 เมตร งบประมาณ 18 ,000,000 บาท เบิ ก จ่ า ย
9,800,000 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่ สากล กิจกรรมหลั ก พัฒ นาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ
รายการ พัฒนาและปรับปรุงภูมิส ถาปญตย์หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก อาเภอ
ห้ ว ยราช จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ งบประมาณ 2,483,000 บาท เป็ น โครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม โดยมีสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
หน่ ว ยดาเนิ น การ กิจกรรมดังกล่ าว เป็น การปรับ ปรุง สถาปญตยกรรมบริเวณภายใน
หมู่บ้ านให้ มีความโดดเด่น สวยงาม ทั้งปูายชื่อหมู่บ้าน ปูายกิจกรรมภายในหมู่บ้าน
รวมทั้งจัดตลาดโบราณ โดยชาวบ้านจะนาชาวบ้านผลิ ตภัณฑ์สินค้าซึ่งเป็นผลิตของ
ชุมชนทั้งพืชผัก ผลไม้ ขนม – อาหารพื้นบ้านผ้าไหม เครื่องจักสาน ฯลฯ มาจัดจาหน่าย
ให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยา รวมทั้งได้สัมผัสวิถี ชีวิต
ดั้งเดิมของชาวบ้ าน ชมการสาวไหม การทอผ้ าไหม การทาขนม การบายศรีสู่ ขวัญ
การละเล่นเรือมตรด (ราตรุษสงกรานต์)และเข้าพักแบบโฮมสเตย์ นับเป็นอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก
2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์
รายการ ต้นแบบผ้าไหมลดโลกร้อนหรือผ้าคูลโหมด (Cool Mode) เพื่อการค้า
งบประมาณ 967,800 บาท เป็นโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ เป็นหน่วยดาเนินการ
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ดาเนินการ ดังนี้
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ (ชี้แจง
โครงการ)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตผ้า COOL MODE เพือการค้าในพื้นที่
เปูาหมาย
- จ้างเหมาเกษตรกรทอผ้า COOL MODE ต้นแบบ 4 ต้นแบบ
- ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างชิ้นงานต้นแบบแบบบูรณาการ
- สรุปผลการดาเนินและรายงานผลทุกไตรมาสและสรุปรายงานประจาปี
ณ โครงการส่งเสริมศีลปาชีพอาเภอกระสัง ตาบลลาดวน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพิ่มเติม ได้แก่
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง กิจกรรมย่อย โลกของ
ช้าง (Elephant World) ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับกรมส่งเสริมการปกครอง
ประกอบด้วย การก่อสร้างซุ้มทางเข้าโครงการฯ ก่อสร้างร้านค้าและร้านอาหาร
ก่อสร้างอาคารลานวัฒนธรรมการแสดง และอัฒจันทร์ ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ขยาย
เขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา ติดตั้งระบบไฟฟูาและระบบสุขาภิบาล งบประมาณ
169,515,500 บาท
/2) โครงการ...
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2) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
หลัก พัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการน้า
- รายการ สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้าบ้านบัลลังก์-โนนแดง
ตาบลท่าตูม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 24,403,000 บาท
- รายการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา พร้อมระบบส่งน้าบ้านศาลา ตาบล
กระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 25,000,000 บาท
ซึ่งทั้งสองรายการเป็นการผันน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อส่งให้ไปยังพื้นที่
เกษตรกรรมใช้ประโยชน์
3) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
หลักเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 24,800,000 บาท ประกอบด้วย
- เครื่องแยกสีขนาด 320 ช่องพร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง ณ สหกรณ์เกษตร
อินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ 88 หมู่ 7 ตาบลแกใหญ่ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
- รายการ ก่อสร้างโรงสีข้าว ขนาด 6-8 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุม สหกรณ์
การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จากัด ตาบลชุมพลบุรี อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 3,000,000 บาท
- รายการ ก่อสร้างโรงอบลดความชื้น ขนาด 50-60 ตัน/วัน สหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จากัด ตาบลชุมพลบุรี อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ
8,000,000 บาท
นอกจากการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อรับทราบปญญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินงานแล้ว กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ยังได้ประเมินผลกิจกรรมการดาเนินงานในพื้นที่ใน 3 จังหวัด สรุปได้ด้านนี้
1) จังหวัดนครราชสีมา ได้ทาการประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมสหกรณ์การเกษตรปญกธงชัยจากัด ตาบลงิ้ว
อาเภอปญกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
สรุปในภาพรวมผลการประเมินพบว่าสหกรณ์การเกษตรปญกธงชัย จากัด
เป็ น สหกรณ์เงิน ทุน จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 และในปี 2557 ได้ควบ
สหกรณ์ ซึ่งได้ดาเนินงานประสบผลสาเร็จมาเป็นเวลา 40 ปี มีส่วนช่วยเหลือพัฒนา
เศรษฐกิจ ของอาเภอปญก ธงชั ย และอาเภอวัง น้ าเขีย ว มี ส มาชิ ก สามั ญ 2,912 คน
สมาชิกสมทบ 46 คน รวมเป็น 2,958 คน มีนายสาราย นิลกิ่ง เป็นประธานกรรมการ
จากการสารวจข้อมูลจานวน 320 ราย ส่วนใหญ่ผู้ตอบเป็นชาย ร้อยละ 52.8 อายุอยู่
ระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 35 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 36.3 ส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 67.5 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 20,000
บาท ร้อยละ 44.7 ผู้ตอบเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ร้อยละ 68.1
ผู้ตอบเห็นว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยู่ในระดับมาก
และเห็นว่าสถานที่สาหรับใช้ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ในระดับมาก การกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในระดับ
มาก และเห็นว่าการแปรรูปข้าวสารหอมมะลิมีคุณภาพสามารถขายได้ราคาสูงขึ้นใน
ระดับมาก จะเห็นได้ว่าโครงการอยู่ในระดับมาก
/2) จังหวัดชัยภูมิ...
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2) จังหวัดชัยภูมิ ได้ทาการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อ หมู่บ้านโนนแดง ตาบลตลาดแร้ง อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
สรุ ปในภาพรวมผลการประเมินพบว่า หมู่บ้านโนนแดง ตาบลตลาดแร้ง
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผู้ตอบแบบสารวจส่วนมากเป็นชาย ร้อยละ 20.5 มีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 59.7 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ
89 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 89.4 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 บาทขึ้นไป
ร้ อ ยละ 59.5 ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบโดยตรงจาก
โครงการ ร้อยละ 80 โครงการสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปญญหาได้ตรง
จุ ด มากที่ สุ ด เป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ และผลั ก ดั น จากหลายฝุ า ย ได้ แ ก่
ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ หรือผู้
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงมากมากที่สุด มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการแก่ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมาก
ที่สุด เกษตรกรมีความรู้และมีทางเลือกในการผลิตโคเนื้อคุณมากมากที่สุด เมื่อพิจารณา
จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าอาชีพการเลี้ยงสัตว์สามารถตอบสนองและแก้ไขปญญหา
ได้ตรงจุดผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่าโครงการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
3) จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก อาเภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
สรุปในภาพรวมผลการประเมินพบว่า กิจกรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม
บ้านสนวนนอก อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าผู้ต อบแบบสารวจจานวน 110
ราย ส่วนมากเป็นหญิง ร้อยละ 64.5 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 30.9 ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 40.9 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 14.5 มี
อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 65.5 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท
ร้อยละ 28.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคนการ
ร้อยละ 49.1 โครงการสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปญญหาได้ตรงจุดมาก
กาหนดเปูาหมาย วิธีการดาเนินและยะเวลาดาเนินการมีความเหมาะสมปฏิบัติได้จริงที่
สอดคล้องกับความต้องการในระดับมาก สถานที่สาหรับใช้ปฏิ บัติกิจกรรมตามโครงการ
มีความเหมาะสม ในระดับมาก การขี้แจงเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการแก่ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับมาก ประชาชนในหมู่บ้าน
กิจ กรรมที่ แ สดงออกถึ ง ความรั ก ความสามั ค คี ความร่ว มมื อ ของคนในชุ ม ชน เมื่ อ
พิจารณาจากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสงวนนอกอาเภอ
ห้ ว ยราช จั งหวัดบุรีรัมย์ส ามารถตอบสนองและแก้ไขปญ ญหาได้ตรงจุด จะเห็ นได้ว่ า
โครงการอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดเอง พยายามที่จะประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ เพื่อให้เรา
แทน เลขานุการ
ทราบว่าโครงการที่เราดาเนินการมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
และความต้องการประชาชน ถ้ามีผลที่ได้ไม่ดี เราอาจจะต้องทบทวนและพิจารณาว่า ไม่
ควรดาเนินการในลักษณะนั้นต่อไป
ประธาน
ผลการประเมินดีและตรงกับวัตถุประสงค์ ตรงความต้องการของประชาชน ถ้า
เกิดไม่ผ ลที่ได้ไม่ ดี จะได้ ปรับปรุง การทางาน ส าหรับผลประเมินที่ ออกมาดี ให้ เก็ บ
หลักฐานไว้ สาหรับเป็นเอกสารให้กับหน่วยงานตรวจสอบ
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 ผลการติดตามการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ผู้แทน OSM
ได้ออกติดตามการผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ ม
จังหวัด ไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผลการเบิกจ่ายประจางวด
วันที่ 1 มิถุนายน 2561) ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2561 สรุปได้ ดังนี้
1. งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
389,503,400 บาท มีผลการก่อหนี้งบลงทุนจานวน 178,694,100 บาท และผล
การเบิกจ่ายในภาพรวม 106,289,452.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.98 โครงการที่
เป็นงบรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน ประกอบกับการใช้เงิ นที่
ยกเลิกดาเนินการ และเงินเหลือจ่ายที่ต้องขออนุมัติ จากส่วนกลางและรอการทาความ
ตกลงและจะต้องก่อหนี้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
2. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 350,273,100 บาท สานักงบประมาณปรับลด งบประมาณไม่จัดสรร
จานวน 1,274,000 บาท คงเหลืองบประมาณได้รับจัดสรรจานวน 348,999,100
บาท มีผลการเบิ กจ่ายในภาพรวม 285,092,255.72 บาท มีเงินเหลือจ่ายพับไป
จานวน 41,656,164.60 คิดเป็นร้อยละ 92.76 ยังคงไม่แล้วเสร็จอยู่ 2 จังหวัด คือ
จั ง หวั ดชั ย ภู มิ และจัง หวั ดสุ ริน ทร์ ซึ่ง เป็น โครงการบริ ห ารจั ดการน้ า ส่ ว นใหญ่ อ ยู่
ระหว่างเสนอเบิกจ่าย
3.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรร
งบประมาณหลั งปรับลดงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 บาท มีผ ลการ
เบิกจ่ายในภาพรวม 2,311,954,210.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.40
การลงพื้นที่เพื่อดูผลสาเร็จ/ความก้าวหน้า ปญญหาอุปสรรค ของจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัด ดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา
1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัย บุรินทร์ กิจกรรม
หลัก ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจงานศูนย์ควบคุมคุณภาพน้าเชื้อและเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพการผลิ ตโคเนื้ อและกระบื อคุณภาพ งบประมาณ 1,000,000 บาท
ดาเนินการโดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการงบประมาณปี พ.ศ.
2561 มีผลการเบิกจ่าย 533,177.28 บาท ร้อยละ 53.32 การจัดตั้งศูนย์เรียบร้อย
แล้ว ที่ชั้นล่าง อาคารสานักงาน ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ยังคงค้างวัสดุวิทยาศาสตร์
(ได้แก่น้าเชื้อโค เช่น พันธุ์บรามั น วากิวแองกัส จากต่างประเทศ) ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบ
ภายในมิถุนายน และมีครุภัณฑ์ จานวน 9 รายการ
2) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
หลักพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า รายการแก้มลิงบ้านเขว้า ระยะ 2 พร้อม
อาคารประกอบและระบบเชื่องโยงน้า ตาบลพุดซา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีโครงการส่งน้าและบารุงรักษาลาตะคอง งบประมาณ
/17,710,000 บาท...
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17,710,000 บาท (เงินเหลือจ่าย) ผลการเบิกจ่าย 5,524,533.18 บาท ร้อยละ
18.66 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบเชื่อมโยงน้าระหว่างแก้มลิงบึงกระ
เสียว แก้มลิงบ้านเขว้าจะทาการขุดลอกบึงบ้านเขว้าที่ตื้นเขิน เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
สามารถผันน้าจากบึงพุดซาเข้ามายังแก้มลิงบึงกระเสียว บึงบ้านเขว้า และสามารถส่ง
ต่อไปยังบึงพิมาน ตาบลกาปญง อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปญญหาภัย
แล้ง ให้แก่อาเภอโนนไทย ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่ได้ลงงานเพื่อทาการขุดลอกบึงบ้านเข
ว้า สาหรับงานดาเนินการเอง เป็นงานวางท่อคอนกรีตเพื่อส่งน้าไปยังพื้นที่เกษตรกรรม
ความยาว 1,140 เมตร เป็นงานท่อ box convert ซึ่งเมื่อดาเนินการเสร็จและถมดิน
จะมี ก ารปู หิ น บดอั ด รถยนต์ ส ามารถวิ่ ง บนแนวท่ อ ได้ ปญ จ จุ บั น มี ปญ ญ หาบางช่ ว งที่
ประชาชนไม่ ย อมให้ ใ ช้ พื้ น ที่ โครงการชลประทานจะได้ ป ระสานพื้ น ที่ เ พื่ อ ท าการ
ประชาคมกับราษฎรต่อไป
จังหวัดชัยภูมิ
1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่ มนครชัยบุรินทร์
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม กิจกรรมหลัก เพิ่ม
ศักยภาพการผลิ ตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิ แปลงใหญ่ประชารัฐ นครชัยบุ รินทร์
กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิการรวบรวม และแปรรูปข้าวในสหกรณ์การเกษตร ของ
สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยภูมิ งบประมาณ 7,043,800 บาท โดยมีสานักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยดาเนินการ ผลงานแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
- เครื่องปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวขนาด 2 ตัน/วัน 1 เครื่อง งบประมาณ
4,043,800 บาท
- โรงสีข้าวขนาด 6 – 8 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุม งบประมาณ 3,000,000
บาท
2) โครงการพัฒ นาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุ รินทร์ตาม
แผนปฏิบัติราชการกลุ่ มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมหลั ก
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ รายการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 1,141,200 บาท โดยมีสานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยดาเนินการ และได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เลี้ยงแพ
แกะ อยู่ที่ หมู่ 11 บ้านบึงสง่า ตาบลตะหนิน อาเภอโนนสง่า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้
ติดตามที่ฟาร์มของสมาชิกเกษตรกรกลุ่มโนนสง่า ซึ่งมีสมาชิก จานวน 10 คน
3) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีแขวง
ทางหลวงชนบทชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ ซึ่งเป็นการจัดทาปูายบอกทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ในรายการ ดังต่อไปนี้
- รายการก่อสร้างและติดตั้งปูายแนะนาแหล่งท่องเที่ยว สายทาง ชย
3002 แยกทางหลวง 201 –บ้านเขว้า อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
2,969,800 บาท

/ประกอบด้วย...
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ประกอบด้วย 1) ปูาย Overhang Sign (ชนิดฐานแผ่) เป็นปูายแนะนา
แหล่งท่องเที่ยว จานวน 4 ชุด ตั้งอยู่ ที่ กม 15+000.000 กม ที่ 13+700.000
กม.ที่ 0+250.000 และ กม.ที่ 0+300.000 ใส่ภาพ 2) ปูาย น.2 (3 แผ่น/ชุด)
จานวน 6 ชุด ตั้งอยู่ที่ กม. ที่ 14+750.000กม. ที่ 13+850.000 กม. ที่ 9+750.000
กม. ที่ 11+000.000กม. ที่ 5+500.000กม. ที่ 4+500.000กม.
จังหวัดบุรีรัมย์
1) ลงสารวจโครงการที่เป็นข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้าห้วยจรเข้มาก
ต าบลบ้ า นบั ว อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการคื อ โครงการ
ชลประทานบุรีรัมย์ โดยขอรับการสนับสนุนในเรื่องระบบแสงสว่าง ปรับปรุงทานบดิน
ลานกิจกรรมและนันทนาการ และอาคารเอนกประสงค์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาและนันทนาการ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจ ารณาบรรจุ ในแผนอารยธรรมอีส านใต้ แต่การ
ดาเนินการจะต้องให้ทางชลประทานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่
ชลประทาน สามารถดาเนินการได้เอง อ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มาก มีการก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานแล้ว และมีศาลาสาหรับพักผ่อน
2) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
หลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า ซึ่งเป็นโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม จานวน 3 รายการ ดังนี้
- รายการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าอ่างเก็บน้าห้วยตลาด ตาบลสะแก
ซา อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 40,700,000 บาท เบิกจ่ายไป
แล้ว 17,840,852.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.47 พื้นที่อ่างเก็บน้าห้วยตลาด ตั้งที่
บ้านตลาดควาย ตาบลสะแกซา อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์
ปุาเมื่อปี พ.ศ. 2535 อ่างเก็บน้าเดิมมีประตูระบายน้า แต่มีขนาดเล็ก จึงปรับปรุงใหม่
การปรับปรุงยกระดับการกักเก็บน้า ทาให้สามารถกักเก็บน้าได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เดิม
อ่างเก็บน้ามีความจุ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถกักเก็บ
น้าได้เพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านลูกบาศก์เมตร
- รายการแก้มลิ งกุดเทา ตาบลบ้ านจาน อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณ 10,000,000 บาท เบิกจ่ายไป 5,760,251.70 บาท ยังไม่เบิกจ่าย
229,478.30 บาท เป็นเงินเหลือจ่าย 4,010,000 บาท ดาเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็ จ และอยู่ร ะหว่างเสนอเบิกจ่าย ตาบลบ้านจาน มีจานวน 10 หมู่บ้าน 1,408
หลั งคาเรื อน มีลาสะแทด และแม่น้ามูล ซึ่งเป็นแหล่ งน้าที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
นครราชสีมาและบุรีรัมย์ แก้มลิงกุดเทา ใช้กักเก็บน้าเวลาน้าหลาก มาจากลาสะแทด
และปล่อยน้าคืนสู่สาสะแทดในฤดูแล้ง
- รายการอาคารบังคับน้าคลองม่วง ตาบลบ้านจาน อาเภอพุทไธสง จังหวัด
บุ รี รั ม ย์ งบประมาณ 19,742,600 บาท เดิ ม ไม่ ไ ด้เ ป็น พื้ นที่ ช ลประทาน แต่เ พื่ อ
ประโยชน์ในการกักเก็บน้า จึงใช้ที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านขุดเป็นสระเพื่อกัก
เก็บน้า ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาจะเบี่ยงน้า จากอาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มา
ลงลาสะแทด
/จังหวัดสุรินทร์...
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จังหวัดสุรินทร์
1) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพิ่มความ
เชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ดาเนินการโดย ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ - รายการ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณวัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
5 จุด งบประมาณ 2,167,800 บาท วัดบูรพาราม มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด Fixed
20 ตัว (กล้อง Fixed คือกล้องที่ใช้ดูภาพรวมของพื้นที่) และกล้องส่องปูายทะเบียน
รถยนต์ เชื่อมโยงกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถานีตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ วัดบูรพาราม
เป็ น วัด พระอารามหลวง และเป็ นที่ ประดิษ ฐาน หลวงพ่อ พระชีว์ (หลวงพ่อ ประจี )
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของสุรินทร์ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ
ทั้งยังเป็นวัดที่พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปูุดุลย์ อตุโล) พระเถระสายพระกัมมัฏฐานด้าน
การภาวนาจิต ที่มีชื่อเสียงในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรม สายพระกัมมัฏฐาน ท่านได้เคยจาพรรษา
อยู่ ณ วัดบูรพาราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 จนกระทั่งมรณภาพ พ.ศ. 2526 ทาให้มี
ศาสนิกชน รวมไปถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาชมเป็นจานวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสาคัญ
ทางพระพุ ท ธศาสนา สถานที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตตั ว เมื อ งสุ ริ น ทร์ มี เ ส้ น ทางสั ญ จรไปมา
จึงจาเป็นต้องมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
- รายการ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณปราสาท
ศีขรภูมิ ตาบลระแงง อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 5 จุด งบประมาณ 2,678,600
บาท ปราสาทศีขรภูมิ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด Fixed 20 ตัว และกล้องส่องปูาย
ทะเบียนรถยนต์ จานวน 2 ตัว เดินทางด้วย Fiber optic หรือเส้นใยแก้วนาแสง ไปยัง
สถานีตารวจภูธรอาเภอศรีขรภูมิ ปราสาทศีขรภูมิ เป็นโบราณสถานที่สาคัญ ได้ชื่อว่า
เป็นปราสาทขอมที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุ รินทร์ และบริเวณแหล่งท่องเที่ยวศีขรภูมิ
ยังมีแหล่งผลิตกาละแมอันขึ้นชื่อ กาละแมศีขรภูมิ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
2) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
หลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า เป็นโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพิ่มเติม ดาเนินการโดย โครงการชลประทานสุรินทร์ จานวน 2 รายการ ดังนี้
- รายการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา พร้อมระบบส่งน้าฝายโชคชัย (ราเดง)
ต าบลกุ ด หวาย อ าเภอศรี ข รภู มิ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ (เงิ น เหลื อ จ่ า ย) งบประมาณ
27,962,800 บาท บริเวณฝายโชคชัย (ราเดง) เดิมเป็นแก้มลิงที่ตื้นเขิน เป็นที่รองรับ
น้าจากห้ วยทับทัน ซึ่งมีแหล่ งน้าที่เชื่อมไปยังอาเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุ รินทร์ และ
จังหวัดศรีษะเกษ ต่อมามีการขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน งบพัฒนา
จังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการบริหารจัดการน้า โดย
งบประมาณจากชลประทาน ได้สนับสนุนการขุดลอกแก้มลิงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
เก็บกักน้างบพัฒนาจังหวัด สนับสนุนคลองส่งน้าจากตาบลตรวจ อาเภอศรีณรงค์ให้
เชื่อมกับ แก้มลิง และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด สนับสนุนคลองส่งน้า ระยะทาง 3
กิโลเมตร ไปยังเส้นทางระบายน้า ตาบลกุดหวาย และสถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา
/- ฝายบ้านตะแตรว...
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มติที่ประชุม

- ฝายบ้ า นตะแตรว ต าบลตรวจ อ าเภอศรี ณ รงค์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
งบประมาณ 30,000,000 บาท ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 27,215,380 บาท ก่อสร้าง
ประตูระบายน้า จานวน 3 บาน ขนาด 6.00x4.00 เมตร ใช้ระบายการเปิดปิดประตู
ระบายน้าด้วยไฟฟูา ขุดลอกและเรียงหิน ขณะนี้ ใกล้ดาเนินการแล้วเสร็จ คงเหลืองาน
ขุดลอกซึ่งเป็นงานจ้างเหมา ได้มีการเรียกให้ผู้รับจ้างเข้ามาดาเนินการแล้ว แต่ผู้รับจ้าง
ยังไม่เข้ามาดาเนินการ นอกจากนี้ปญญหาอุปสรรคที่ทาให้ ดาเนินการล่าช้า เนื่องจาก
ระยะทางที่เข้ามาดาเนินการค่อนข้างไกล สภาพถนนไม่สะดวก ชารุดทรุดโทรม ทาให้
การขนส่งวัสดุ และแรงงานเป็นไปด้วยความยากลาบาก
3) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่ มนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ดาเนินการโดยสานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
- รายการ ส่ ง เสริ ม อาชี พ การเลี้ ย งแพะเนื้ อ รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจ อาเซี ย น งบประมาณ 458,000 บาท รายการส่ ง เสริม อาชี พ เลี้ ย งแพะ
บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 3 บ้านลาหอก ตาบลหนองเหล็ก อาเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะตาบลหนองเหล็กเริ่มก่อตั้ง มีสมาชิก จานวน 10 คน และมอบหมายให้
หัวหน้ากลุ่มเป็นแกนนาเลี้ยงแพะผู้เดียว เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่สมาชิกรายอื่นๆ สาหรับ
ศึกษาก่อนจะนาไปเลี้ยงเอง หัวหน้ากลุ่มได้รับการสนับสนุนพันธุ์แพะ 11 ตัว เป็นพ่อ
พันธุ์ จ านวน 1 ตัว แม่พันธุ์ จานวน 10 ซึ่งมีศักยภาพในการเลี้ยงแพะ เนื่องจากมี
สมาชิกในครัวเรือนมีความรู้ด้านการปศุสัตว์ (นักวิชาการ) เมื่อขยายพันธุ์ ได้ลูกแพะ จึง
จะจัดสรรให้กับสมาชิกไปเลี้ยงต่อไป บ้านของหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงแพะมีความเหมาะสมที่
จะเป็นฐานเรียนรู้ เนื่องจาก เดิมเป็นสถานที่เรียนมหาวิทยาลัยชีวิต ของรศ.ดร.เสรี พงศ์
พิศ และเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ศูนย์
เรียนรู้ชุมชนตาบลหนองเหล็ก
รับทราบ

3.6 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว 3117 ลงวันที่
11 มิถุนายน 2561
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กรมบัญชีกลางรายงานว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ
แทน เลขานุการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 11 พฤษภาคม 2561
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,900,000 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 60.62
ต่ากว่าเปูาหมายร้อยละ 1.83 (เปูาหมายภาพรวม ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ร้อยละ
62.45) ซึ่งเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนของหลายหน่วยงานที่ยังคงเบิกจ่ายต่ากว่า
เปูาหมาย และได้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดาเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตามเปูาหมายที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนด
โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
1. ติดตาม เร่งรัด และกากับดูแลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามเปูาหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
/2.เร่งรัด...
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2. เร่งรัดงบลงทุนให้เป็นไปตามงวดงานที่กาหนด กรณีทีงบลงทุนที่ไม่
สามารถลงนามหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้พิจารณาส่งคืนเงิน
งบประมาณ เพื่อรัฐบาลจะได้นาไปใช้ดาเนินโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.7 การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1897
ลงวันที่ 9 เมษายน 2561)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ
แทน เลขานุการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จานวนมาก เป็นสาเหตุที่ทาให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดทาแผนให้ยึด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนต่างๆ
ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กาหนด
2. ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ในการ
พิจ ารณาและตรวจสอบความพร้อมการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ถือหลั ก
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรั ฐ เจ้ าของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจาเป็น เหมาะสม คุ้ มค่า ตลอดจน
ตรวจสอบความพร้อมในการดาเนินการ อย่างละเอียด รอบคอบ ให้ถูกต้องครบถ้วนใน
ทุกมิติ หากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมิได้ดาเนินการเช่นว่า และต้องนาเรื่องมา
เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ ระยะเวลา
ภายหลังโดยไม่มีเหตุอันควร จะถือว่าเป็นความบกพร่องของส่วนราชการ/หน่วยงานของ
รัฐเจ้าของโครงการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.8 การจัดทาแผน และการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3022 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานปญญหา และข้อหารือ กรณี
หน่วยตรวจสอบได้มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการดาเนินโครงการตามแผนงาน/โครงการตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงาน
บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการ/
/กิจกรรม...
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กิจกรรมปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว รายการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการ
นาสายไฟและสายเคเบิ้ลลงดิน ซึ่งเกิดปญญหาความไม่พร้อม ด้านรูปแบบรายการ หน่วย
ดาเนินการไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบและประมาณราคา หรือไม่ได้
มี ภ ารกิ จ /อ านาจหน้ า ที่ โ ดยตรง ตลอดจนปญ ญ หาขั ด ข้ อ งในการบริ ห ารจั ด การและ
บารุงรักษาทรัพย์สินเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งอาจดาเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เป็นโครงการที่ได้รับ
แจ้งเฉพาะวงเงินงบประมาณ ไม่มีรูปแบบรายการประกอบในใบแจ้งงบประมาณที่ไม่
สามารถดาเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้ง หากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์จะ
ดาเนินแผนงาน/โครงการในลักษณะดังกล่าว ในปีต่อไป เห็นควรให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ให้พิจารณาถึงความจาเป็นของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และต้องเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาหรือแก้ไขที่
เกิดขึ้น หากไม่ดาเนินการจะเกิดความเสียหาย หรือเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน
และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด
2. ให้ตรวจสอบความพร้อมในการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
อย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้องถี่ถ้วน ทุกมิติก่อนการดาเนินงาน อาทิ หน่วย
ดาเนินการมีภารกิจหรืออานาจหน้าที่โดยตรง บุคลากร มีความพร้อมในการดาเนินการ
ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินการ ด้านแบบรูปรายการ และประมาณราคา
3. ให้คานึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะรับทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคง โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะเกิด
กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง มีแนวทางการบริหารจัดการโครงการหรือการโอน
ทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบดูแล บารุงรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
4. ดาเนินการตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนต่างๆ
ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กาหนด และปฏิบัติให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มีนาคม 2560 ตลอดจนปฏิบัติตามกฎมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
หน่ ว ยด าเนิ น การต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ ตรงกั บ งานนั้ น ๆ อย่ า งที่
กลุ่มจังหวัดได้ถือปฏิบัติกันมา ทาให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะไม่ค่อยมีการ
ทักท้วงในเรื่องของหน่วยดาเนินงานที่ไม่ตรงกับภารกิจ ด้านบุคคลากรต้องมีความพร้อม
ในการด าเนิ น การ ซึ่ ง ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จากการตรวจติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายในพื้นที่ ทาให้ทราบว่าบางหน่วยงานมีบุคลากรน้อย เช่น
ส านั กงานการท่องเที่ ยวและกีฬาจั งหวัด หน่ว ยงานนี้มี บุคลากรไม่เกิ นสามคม บาง
จังหวัดคือจังหวัดชัยภูมิ มีเพียงคนเดียว จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติ
งาน เกิดความล่าช้า จึงทาให้ผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าเปูาหมาย
/นอกจากนี.้ ..
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นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
หน.สนจ.นม.

ประธาน

นอกจากนี้ จากการตรวจติดตาม กลุ่มจังหวัดฯ ไตรมาสที่ 3 ประจาปี พ.ศ.
2561 จังหวัดได้เสนอเรื่องการโอนทรัพย์สิน เดิมทางกลุ่มจังหวัดได้มีการจัดฝึกอบรม
ไปแล้ว โดยเชิญวิทยากรจากส่ว นกลาง คือกรมบัญชีกลาง และกรมธนารักษ์ แต่ผ ล
ปรากฏว่าวิทยากรได้ให้ความรู้ได้ในเชิงนโยบายเท่านั้น ในทางปฏิบัติยังดาเนินการไม่ได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ครานี้จึงพยายามเสาะหา ผู้ที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ และ
กลุ่มจังหวัดจะดาเนินการอย่างแน่นอน เพราะทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากงบประมาณกลุ่ม
จังหวัดมีมาก โดยเฉพาะงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องการโอนทรัพย์สินของโครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์
พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดนครราชสีมาได้มี
หนั ง สื อ หารื อ กระทรวงมหาดไทยแล้ ว และยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบข้ อ หารื อ ในการ
บริหารงานทางจังหวัดจะไม่ได้เข้าไปบริหารงานเอง แต่จะต้องโอนให้กับทางมูลนิธิ ของ
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งโครงการใกล้จะ
แล้วเสร็จ
เรื่องโอนทรัพย์สินเป็นปญญหาทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดและจังหวัดด้วย แต่การจะ
เชิญวิทยากรมาบรรยาย ควรจะเชิญเจ้าของระเบียบการโอนทรัพย์สินมาให้ความรู้ให้
คาแนะนา และนัดหมายจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมาร่วมอบรม เพื่อให้เราปฏิบัติได้ถูกต้อง
กรณีที่หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมากล่าวถึง ก็คงต้องติดตามดูความคืบหน้า แต่
ท้ายที่สุดก็ต้องให้ผู้ที่ออกระเบียบการโอนทรัพย์สินเป็นผู้ให้คาแนะนาให้ทั้ง 76 จังหวัด
และ 18 กลุ่มจังหวัด ดูเหมือจะเป็นเรื่องง่าย แต่ทางปฏิบัติไม่ง่ายเลย ส่วนเรื่องของ
งบประมาณ กระผมได้ไปอบรมที่สานักงบประมาณพร้อมกับท่านรองสมเกียรติ ศีรษะ
เนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สานักงบประมาณได้ชี้แจงหลายครั้งเกี่ยวกับการคืน
เงิน สืบเนื่องจากระบบงบประมาณที่ให้จังหวัดเป็นหน่วยดาเนินการเป็นกรมจังหวัด
ทดลองและปฏิบัติกันมา ผิดบ้างถูกบ้าง ดาเนินการกันมาหลายปี แต่ปญจจุบันเริ่มเข้าสู่
มาตรการที่เข้มขึ้น และจะคืนงบประมาณนั้นไม่ง่ายแล้ว เพราะถือว่ากลายเป็นความ
บกพร่อง เพราะตอนที่เสนอคาของบประมาณ เรามีเหตุผลว่าพร้อมทุกประการ ถึงเวลา
ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณแล้ ว กลั บ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ผู้ อ านวยการส านั ก
งบประมาณได้กล่าวในที่ประชุมว่า ต่อไปมาตรการจะเข้มขึ้น การที่คืนเงินมากๆ นั้นก็
เป็นเรื่องดี ตรงที่นาเงินที่คืนไปเป็นงบประมาณที่ จะไปพัฒนาประเทศ โดยให้รัฐบาล
นาไปดาเนินการต่อไป ข้อเสียคือเมื่อมีเงินคืนมากขึ้น กรอบในการจัดสรรงบประมาณปี
ถัดไปก็จะลดลงไปเท่ากับที่เราเหลือจากการคืน สานักงบประมาณจะนาเงิ นงบประมาณ
ที่เราได้คืน ไปเป็นงบประมาณของรัฐบาลในการพัฒนาตามนโยบายของตนเองต่อไป
ฉะนั้นก่อนที่จะเสนอคาของบประมาณโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความพร้อม
ความคุ้มค่าของการดาเนินการ และเรื่องของงบดาเนินงาน ที่กรมบัญชีกลางจะไม่ให้กัน
เงินเบิกเหลื่อมปี ซึ่งถ้าอาศัยเหตุผลคือเหตุใดเราจึงยังไม่เริ่มดาเนินการ แต่งบลงทุน
/ครุภัณฑ์...
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นางสาวอรุณี ชาญหัด
ผู้แทน OSM

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ยังมีเหตุผลว่า เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณเยอะ
ก็จาเป็นต้องข้ามปีงบประมาณ แต่งบดาเนินงานจะต้องดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในปี ง บประมาณ ฉะนั้ น ท่ า นช่ ว ยก ากั บ ดู แ ลเรื่ อ งงบด าเนิ น งาน สี่ จั ง หวั ด เร่ ง
ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนด อย่าหวังพึ่งว่าจะมีมาตรการขยายเวลาการเบิกจ่าย
รับทราบ
3.9 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้กลุ่มจังหวัด
(13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) เกี่ยวกับแนวขยายผลการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เกิดผลสัมฤทธิ์ และได้ขอความอนุเคราะห์ให้
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ภายใต้กลุ่มจังหวัด จานวน 13 กลุ่มจังหวัด 56 จังหวัด โดยจัดประชุมหารือทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องในระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด และจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดเป็นลาดับต่อไป
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร กระทรวงมหาดไทยจึงให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
ดาเนินการ ดังนี้
1. ขับเคลื่อนในระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีจังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ได้ร่วมโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2560/2561
2. การขับเคลื่อนในระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จานวน 56
จังหวัด ดาเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางที่กาหนด โดยมอบหมายสานักงานเกษตรกร
และสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการประสานการดาเนินงาน
3. รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ทุก
วันที่ 8 ของเดือน
โดยกลุ่มจังหวัดได้รายงานความคืบหน้าครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2561 การรายงานครั้งแรกที่รายงานไปคือ ประเภทของเกษตรอินทรีย์ที่จะขับเคลื่อน
ประกอบด้วย
1. ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จานวน 90,000 ไร่ เกษตรกร 8,400 ราย
2. ไก่ไข่อินทรีย์ เปูาหมาย เกษตรกร 37 ราย ไก่ไข่ 500 ตัว
3. การเลี้ยงสัตว์น้าในระบบอินทรีย์ เปูาหมายจานวนเกษตรกร
จานวน 20 รายการ ในพื้นที่ 60 ไร่
4. การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
หรือ MOU คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ขอเรียนให้ที่
ประชุมทราบ

/นายธนยศ...
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ที่กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเจ้าภาพ ขออนุญาตชี้แจง
เพิ่มเติม เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทาความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสุรินทร์ได้มีการประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และรับทราบว่า กระบวนการขับเคลื่อน ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแนว
ไว้สาหรับจังหวัดในกลุ่ม ดังนี้
1. กาหนดเปูาหมายที่จะดาเนินการขับเคลื่อนทาปุ๋ยอินทรีย์
2. กาหนดแนวทางการขับเคลื่อน ท่านจะขับเคลื่อนอย่างไร
3. รวบรวมส่งมาที่จังหวัดสุรนิ ทร์ (เจ้าภาพ) ในส่วนนี้จังหวัดสุรินทร์จะรวบรวม
เป็นภาพรวมของกลุ่มจังหวัด เพื่อนามาสรุป และนาไปสู่การทา MOU ต่อไป และจะ
เสนอใน ก.บ.ก. ครั้งต่อไป สาหรับการแจ้งประสานความร่วมมือ ทางจังหวัดสุรินทร์
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
รับทราบ

3.10 การชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3339
แทน เลขานุการ
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 แจ้งกาหนดการและแนวทางในการพิจารณาและแผนการ
ประชุ มพิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2562 ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม
2561 และระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น
3 อาคารรัฐสภา 3
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ได้รับงบประมาณในกรอบวงเงิน 480,950,000 บาท ซึ่งได้รับ
มากกว่ า ในปี ก่ อ น จ านวน 91,446,597 บาท คิ ด เป็ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 23.47
โดยมีรวม 5 โครงการ 17 กิจกรรมหลักและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ดังนี้
ที่
โครงการ
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
1 กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านการ
พัฒนาการแปรรูปและ ชาแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์และเจ้าหน้าที่
จาหน่ายเนื้อสัตว์
กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้า จานวน 1 ครั้ง
เป็นเงิน

งบประมาณ

รวมเป็นเงิน
2 กิจกรรมหลัก : พัฒนา กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาสาปศุสัตว์ประจา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หมู่บ้านในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

1,073,600
1,937,200

รวมเป็นเงิน

1,073,600

73,100
1,000,000
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ที่
โครงการ
กิจกรรม
3 กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมย่อย จ้างเหมาจัดงานมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
มหกรรมปศุสัตว์นคร
ชัยบุรินทร์
รวมเป็นเงิน
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์
4 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม กิจกรรมที่ 1 รับสมัครและสรรหาเกษตรกร ผู้ประกอบการที่
การจัดทามาตรฐาน
ต้องการดาเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารใน
อาหารและสินค้า
เขตนครชัยบุรินทร์
เกษตรแก่เกษตรกร
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
และผู้ประกอบการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่
SME ในเขตนครชัย
ดีในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
บุรินทร์
กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ดูความเป็นไปได้และประเมินโครงการกับ
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันหลักและสถาบันเครือข่าย
กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์ปญญหาที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการได้
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมทั้ง
ร่วมกันวางแนวทางแก้ไข
กิจกรรมที่ 5 ร่วมแก้ไขในลักษณะ on site solving ให้แก่
เกษตรกรและผู้ประกอบการ จนสามารถยื่นขอเครื่องหมาย
รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และสรุปผลการดาเนิน
โครงการ
รวมเป็นเงิน
5 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปในการทาการเกษตร
การนานวัตกรรมและ
องค์ความรู้มา
กิจกรรมที่ 2 การอบรมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้
สนับสนุนการผลิตและ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การแปรรูปสินค้าทาง กิจกรรมที่ 3 การอบรมการหลักสูตรมาตรฐานต่างๆ ในการ
การเกษตรอย่างครบ ผลิตทางเกษตร
วงจร
กิจกรรมที่ 4 การอบรมการหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
กิจกรรมที่ 5 อบรมหลักสูตรการออกแบบและการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์
กิจกรรมที่ 6 การติดตามให้คาปรึกษา
กิจกรรมที่ 7 การจัดทาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร

งบประมาณ
3,000,000
3,000,000
764,100
4,535,200
1,394,000
1,402,000
759,900

8,855,200
2,384,000
2,216,000
1,372,000
1,604,000
1,517,600
388,000
1,609,600
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โครงการ

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 8 การจัดทา Application สาหรับการบริหาร
จัดการระบบการทาเกษตร
รวมเป็นเงิน
6 กิจกรรมหลัก : พัฒนา กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชนด้าน
นวัตกรรมเกษตร
การเกษตร ๔ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
อาหารปลอดภัย กลุ่ม กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหาร
นครชัยบุรินทร์
ท้องถิ่นแปรรูปแบบครบวงจร และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิง
การค้าด้วยนวัตกรรม AR Code ตามอัตลักษณ์กลุ่มนครชัย
บุรินทร์จานวนเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการขนาด
เล็กในพื้นที่ ๔ จังหวัด
กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์ ถอดองค์ความรู้และสรุปผล
การดาเนินโครงการ
รวมเป็นเงิน
7 กิจกรรมหลัก : ฟาร์ม กิจกรรมย่อย พัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการฟาร์มเกษตรตาม
เกษตรตามแนวทาง
แนวทางเกษตรพอเพียง
เกษตรพอเพียง ภายใต้
โครงการพิเศษจังหวัด
รวมเป็นเงิน
สุรินทร์
8 กิจกรรมหลัก : การ
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างอาคารบังคับน้าฝญ่งขวา อ่างเก็บน้าห้วย
พัฒนาแห่งน้าเพื่อ
ทราย ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
การเกษตร
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้าบ้านหนองไผ่ล้อม
(ท่าขาม) บ้านหนองไผ่ล้อม ตาบลนาหนองทุ่ม อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 3 แก้มลิงหนองจิก พร้อมอาคารประกอบ ตาบล
หนองบัว อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างอาคารบังคับน้าร่องกระดัน บ้านหนองบัว
พรม ตาบลหนองคอนไทย อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรมที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้าลาปะเทีย ตาบล
อีสานเขต - ตาบลเมืองยาง ช่วงอาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้าห้วยจะบก ตาบล
ลาดวน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ 7 สถานีสูบน้าด้วยไฟฟูา พร้อมระบบส่งน้าบ้านโนน
สมบูรณ์ ตาบลไพรขลา อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าลาปลายมาศ
ตาบลช่อผกา อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมที่ 9 แก้มลิงบ้านตายัวะ พร้อมอาคารประกอบ ตาบล
โคกสะอาด อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ
640,000
11,731,200
3,845,200
7,584,200

500,000
11,668,400
46,990,200

46,990,200
9,000,000
8,000,000
4,000,000
4,500,000
18,000,000
12,000,000
25,000,000
10,000,000
11,600,000

/ที่(ตาราง)...
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 10 ก่อสร้างระบบระบายน้าคลองทุ่งกระตาด คลองจักราช ตาบลบุกระสัง อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
รวมเป็นเงิน
ยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
9 กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟญลติกคอนกรีต สายบ้านนา
ยกระดับมาตรฐาน เจริญ - อ่างเก็บน้าลาสะพุง (โครงการพระราชดาริอ่าง
และพัฒนาเส้นทาง ลาสะพุง) ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
และสิ่งอานวยความ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 สะดวกเพื่อการ
1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.900 กิโลเมตร
ท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนแอสฟญลติกคอนกรีต (โดยวิธี
Pavement In - Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง บ้านโหล่น อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างถนนแอสฟญลติกคอนกรีต สายแยกทาง
หลวงหมายเลข 225 - แยก ทช.ชย. 3019 อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.750 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างขยายผิวจารจร สายทางหลวงหมายเลข
2445 ตอนบุรีรัมย์ – แสลงโทน อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 21.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.00 - 2.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.550 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างถนนลาดยางสายเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุา
อ่างเก็บน้าสนามบินน้า อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 1.700 กิโลเมตร

งบประมาณ
16,700,000
118,800,000

9,950,000

7,500,000

18,200,000

41,000,000

25,000,000

กิจกรรมที่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟญลติกคอนกรีต สาย
ทางเข้าโลกของช้าง ตาบลกะโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.300 กิโลเมตร

22,000,000

กิจกรรมที่ 7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟญลติกคอนกรีต สาย
แยกทางหลวงหมายเลข 224 – ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ (ตอน1) ตาบลหนองระเวียง อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ช่องจราจร ช่องละ
3.25 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50 เมตร
ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.000 กิโลเมตร

24,000,000

/ที่(ตาราง)...
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10 กิจกรรมหลัก :

เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาตินครชัย
บุรินทร์

กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 8 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟญลติกคอนกรีต สาย 19,800,000
แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านสัมฤทธิ์ ตาบลสัมฤทธิ์
อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 3.500
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 2.00 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 1.500 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 9 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟญลติกคอนกรีต สาย 18,000,000
บ้านปราสาทเมืองแขก อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.50
เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.000 กิโลเมตร
รวมเป็นเงิน 185,450,000
กิจกรรมที่ 1 จ้างเหมาอบรมการสร้างภาพยนตร์สั้นส่งเสริม
2,500,000
การท่องเที่ยวให้กับเยาวชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมาจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินคร 2,500,000
ชัยบุรินทร์
รวม 5,000,000
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าบ้านที่ดี
1,413,200

11 กิจกรรมหลัก :
พัฒนาบุคลากรด้าน
กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
การท่องเที่ยวกีฬา
และนันทนาการกลุ่ม กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยด้าน
นครชัยบุรินทร์
การท่องเที่ยวและกีฬา

1,724,200
1,282,700

รวม 4,420,100
12 กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอารย
5,250,000
พัฒนาศักยภาพการ ธรรมขอม “วิถีชีวิต นครชัยบุรินทร์"
ท่องเที่ยวนครชัย
-การบริหารจัดการโครงการ
119,500
บุรินทร์
-จ้างเหมาสืบค้นและจัดทาเรื่องเล่า ย้อนรอย
1,000,000
เส้นทางชัยวรมัน มหัศจรรย์พระอาทิตย์ผ่านช่องประตู
-จ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 1,100,000
เพื่อการจาหน่าย ชุมชนในบริเวณเส้นทางชัยวรมัน
-จ้างเหมามหกรรมทางวัฒนธรรมย้อนรอย
1,830,500
เส้นทางชัยวรมันต์
รวม 5,250,000
3. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบ
วงจร
13 กิจกรรมหลัก : เพิ่ม กิจกรรมย่อย อบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้
224,400
ศักยภาพการผลิตเส้น มาตรฐาน มกษ. 8000
ไหมให้ได้มาตรฐาน
มกษ. 8000
รวม 224,400
/ที่(ตาราง)...
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กิจกรรม
งบประมาณ
14 กิจกรรมหลัก : การ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
1,547,700
พัฒนายกระดับ
บุรินทร์
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้
90,000
กิจกรรมที่ 2 การติดตามประเมินผล/บริหารโครงการ
มาตรฐาน มผช.
รวม 1,637,700
15 กิจกรรมหลัก : การ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการสาวไหม
2,944,600
พัฒนานวัตกรรมเพื่อ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการค้นหูกเส้นไหม
2,829,600
สนับสนุนการผลิต
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการควบเกลียวเส้น
2,944,600
และจาหน่าย
ไหม
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการตีเกลียวเส้นไหม 2,694,600
บุรินทร์แบบครบวงจร
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเตรียมเส้นไหม
2,444,600
เพื่อมัดหมี่เส้นไหม
2,694,600
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการกรอเส้นไหม
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเพิ่ม
3,445,300
ประสิทธิภาพการทอผ้าไหม
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาเครื่องจักรสาหรับการเพิ่ม
3,194,500
ประสิทธิภาพของกระบวนการย้อมสีเส้นไหม
กิจกรรมที่ 9 นวัตกรรมสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
7,605,000
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
รวม 30,797,400
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
4. โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด
16 กิจกรรมหลัก : การ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาตลาดเพื่อเชื่อมโยงการค้าสู่สากล
4,200,000
พัฒนาตลาดเพื่อ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับการส่งออก 400,000
เชื่อมโยงการค้าสู่
จานวน 1 ครั้ง / 100 ราย
สากล
รวม 4,600,000
16 กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมย่อย ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวง
30,000,000
พัฒนาโครงสร้าง
หมายเลข 24 เชื่อมแยกทางหลวงหมายเลข 2445 อาเภอ
พื้นฐานด้านการ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ตอนที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 6.00
ขนส่งเพื่อการค้า
เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 00.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 2.700 กิโลเมตร
รวม 30,000,000
ยุทธศาสตร์ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน
18 กิจกรรมหลัก :
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการทางานร่วมกันระหว่าง
374,400
นวัตกรรมการพัฒนา หน่วยงานหลัก (หน่วยงานใน พม.) และหน่วยงานภาคี
ภูมิปญญญาและ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
วัฒนธรรมสู่การสร้าง กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งกลุ่มพัฒนาภูมิปญญญาผู้สูงอายุโดยใช้
805,200

/ที่(ตาราง)...
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รายได้ของผู้สูงอายุ

กิจกรรม
งบประมาณ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ภายใต้ข้อมูลความ
ต้องการผลผลิตของตลาดผู้บริโภค
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาพัฒนาภูมิปญญญาสู่ความเป็นเลิศ ค่าจ้าง
2,837,700
เหมาพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรอาชีพชุมชน 4 หลักสูตร
กิจกรรมที่ 4 ประชุมร่วมกับทีม พมจ.และคณะทางานแต่ละ
264,600
จังหวัดในพื้นที่เพื่อติดตามการดาเนินงาน (พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์) (2 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการ (แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์
152,800
4.0) นวัตกรรมการพัฒนาภูมิปญญญาสู่การสร้างรายได้ของ
ผู้สูงอายุ
80,000
กิจกรรมที่ 6 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ 2 กลุ่ม
รวม 4,514,600
รวม 5 โครงการ 17 กิจกรรมหลัก 475,950,000
งบบริหารกลุ่มจังหวัดฯ
5,000,000
รวม งบประมาณโครงการ + งบบริหาร 480,950,000

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

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
เปูาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว
(3) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจาเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด
(4) กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอื่นที่อยู่
ภายใต้ วั ตถุ ประสงค์ และเปู าหมายของแผนงานบู รณาการนั้ น แต่ มิ ได้ รั บการจั ดสรร
งบประมาณ
/การโอน...
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การโอนงบประมาณรายจ่ ายตามวรรคหนึ่ ง (1) (3) และ (4) ให้ ห น่ วยรั บ
งบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และ
แนวทางการด าเนิ นงานในแผนงานบู รณาการเดี ยวกั น ยกเว้ นงบบุ คลากร เพื่ อจั ดท า
โครงการตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเปูาหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และ
แจ้งสานักงบประมาณทราบด้วย
2) หนั ง สื อ ส านั ก งบประมาณ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวั น ที่ 26
พฤษภาคม 2560
เรื่ อง ซ้ อมความเข้ าใจเกี่ ยวกับการปฏิบั ติต ามระเบียบว่ าด้ วยการบริ หาร
งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.
2559 ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ระเบียบฉบับดังกล่าวประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป โดยมี
ผลบั ง คั บ ใช้ กั บ การบริ ห ารงบประมาณรายจ่ ายในแผนงานบู ร ณาการที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และพระราชบั ญญั ติโอนงบประมาณรายจ่าย้ วย โดยไม่จ ากัดเฉพาะงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่านั้น
2. สาหรับรายละเอียดของรายการตามนัยข้อ 12 ซึ่งเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอี ยดที่ ไม่มี ผลกระทบต่ อวัตถุ ประสงค์และเปู าหมายของโครงการ กิ จกรรม หรื อ
รายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด ให้หน่วยรับงบประมาณ
สามารถพิจารณาดาเนินการได้ โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เช่น ดังนี้
2.1 การแก้ ไขข้ อความที่ พิ มพ์ คลาดเคลื่ อน ตกหล่ น ให้ ถู กต้ องตรงตาม
ข้ อเท็ จจริ งที่ ได้ รั บจั ดสรรงบประมาณ ทั้ งนี้ หน่ วยรั บงบประมาณจะต้ องสามารถแสดง
หลักฐานได้ว่าการแก้ไขดังกล่าวเกิดจากการพิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่นอย่างชัดเจน
2.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนด โดยไม่มีผลทาให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ
รายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
2.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ชนิด จานวน คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์การใช้งาน
(Capacity) ของรายการครุภัณฑ์ลดลง หรือไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณ
ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
2.4 การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดของแบบรู ปรายการสิ่ งก่ อสร้ างเพื่ อให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการก่อสร้าง หรือมีผลทาให้ประโยชน์การใช้งานเพิ่มขึ้น
หรือไม่ทาให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสาคัญ
/ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ต้ องไม่มีผลทาให้ ต้องเพิ่มวงเงิน
งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร
3) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 25 หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หั ว หน้ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี อ านาจโอนและหรื อ
เปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ า ยในงบรายจ่ายใดๆ ยกเว้ นงบบุ คลากร ภายใต้
แผนงานเดียวกัน ที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายผลผลิต
หรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่าย
เป็นรายจ่ายใดๆ ได้แต่มิให้นาไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการที่ดิน หรือ
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และมิให้นาไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้ จ่ ายงบประมาณที่ ได้ รั บความเห็ นชอบจากส านั กงบประมาณแล้ ว ในกรณี ที่ มี หนี้ ค่ า
สาธารณูปโภคค้างชาระหรือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างชาระ ให้โอน
ไปชาระเป็นลาดับแรกก่อนตามลาดับ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาท
ตามล าดั บ และการโอนหรือเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็ นค่าจัดหา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม
สานักงบประมาณอาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกาหนดขอบเขตหรือ
ข้อจากัดการใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจาเป็น
4) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มติ
คณะกรรมการบู รณาการนโยบายพ ัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อวั นที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2560)
1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
1.1 กรณี จั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด มี ค วามประสงค์ ข อโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก
1.1) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานดาเนินการ
1.2) พื้นที่ดาเนินการ
1.3) กิจกรรม
1.4) กลุ่มเปูาหมาย
1.5) งบรายจ่าย
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2) การเปลี่ยนแปลงโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุ่มจั งหวั ด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
ดาเนินการแทนโครงการเดิม
3) การใช้ งบประมาณเหลื อจ่ายจากโครงการที่ได้ ดาเนินงานเสร็จสิ้ น บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายโครงการแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนา
เสนอ ก.บ.จ. หรื อ ก.บ.ก. แล้ วแต่ กรณี พิ จารณา กลั่ นกรอง และให้ 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 มจังหวัด ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1 ให้ เสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ทีก่ ากับดูแลภาค โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.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
4.1 เรื่ อง ขออนุมั ติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
แทน เลขานุการ
งบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของ
กลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราการประจ าปี ของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 มาเพื่อ ดาเนิน
โครงการ/รายการใหม่ จานวน 3 โครงการ ขอเชิญผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงในที่
ประชุม
ร.ต.อ. พชรพล พงษ์จานงค์
1. จังหวัดนครราชสีมาขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการ
รองสารวัตรตารวจภูธร เกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ มาดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริม
จ.นม.
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 5,000,000 บาท
ดังนี้
/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพั ฒ นาการ 5,000,000
เกษตรและอาหาร
ปลอดภั ย กลุ่ ม นคร
ชัยบุรินทร์
888,000
กิจกรรมหลักที่ 1 การ
พั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ
การเกษตร
888,000
งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
888,000
รายการ ขุดลอกขยาย
อ่างเก็บน้าบ้านโนน
สง่า หมู่ที่ 11 บ้าน
โนนสง่าสามัคคี ตาบล
พันชนะ อาเภอด่าน
ขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ขนาด
ด้านที่ 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 ปริมาตรไม่น้อย
กว่า 116,375
ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ : ที่
ทาการปกครอง
อาเภอด่านขุนทด
4,112,000
กิจกรรมหลักที่ 2
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
ขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
งบลงทุน : ที่ดินและ 4,112,000
สิ่งก่อสร้าง

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพั ฒ นาและ 5,000,000
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่ม
จั ง ห วั ด น ค ร ชั ย
บุรินทร์
กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่ 1 5,000,000
พั ฒ นาศั ก ยภาพการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว น ค ร ชั ย
บุรินทร์
5,000,000
งบดาเนินงาน
5,000,000
(ค่าใช้สอย)
รายการ ปรับปรุง
ซ่อมแซมกล้อง CCTV
ในจังหวัดนครราชสีมา
หน่วยดาเนินการ :
ตารวจภูธรจังหวัด
นครราชสีมา

เหตุผล
จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า มี
งบประมาณเหลื อ จ่ า ยจากการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าของ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จึงได้นางบประมาณ
เหลือจ่ายมาดาเนินโครงการ/กิจ
กรรหลั ก เดิ ม รายการใหม่ ซึ่ ง
รายการดังกล่าวเป็นการปรับปรุง
ซ่อมแซมกล้ องโทรทัศน์ว งจรปิ ด
CCTV ในจังหวัดนครราชสี มา
เนื่องจาก
1) การไฟฟู าส่ ว นภู มิภ าค ได้ ท า
การรื้นถอนเสาไฟฟูาในพื้นที่เขต
เทศบาลตาบลพิมาย และเทศบาล
นครนครราชสี ม า โดยการน า
ส า ย ไ ฟ ฟู า ล ง ดิ น เ พื่ อ พั ฒ น า
ภู มิ ทั ศ น์ จึ ง ท าให้ ก ล้ อ งวงจรปิ ด
CCTV
ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้
ตามปกติ จึ ง มี ค วามเร่ ง ด่ ว นที่
จะต้ อ งรี บ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
แก้ ไ ข ซึ่ ง ทั้ ง สองแห่ ง เป็ น กล้ อ ง
CCTV ที่ ด าเนิ น การติ ด ตั้ ง ใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ณ
บริ เ วณปราสาทหิ น พิ ม ายและ
บริเวณอนุส าวรีย์ท้าวสุ รนารี ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยี่ยม
ชมเป็นจานวนมาก
2) บริเวณถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็น
ถนนที่มีการจราจรหนาแน่นกว่า
พื้นที่อื่นๆ กล้อง CCTV มีชารุด
เสี ย หายหลายจุ ด จึ ง จ าเป็ น ที่
จะต้ อ งรี บ เข้ า ไปด าเนิ นกา ร
ปรับปรุงซ่อมแซม
3 ) ต า ร ว จ ภู ธ ร จั ง ห วั ด
นครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลัก
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ที่
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1) ก่อสร้างถนน
1,020,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล 13 ซอย
10/5 หมู่ที่ 8 ตาบลสี
คิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,100
เมตร พร้อมท่อลอด
ถนน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร จานวน 2
จุด ยาวรวม 14 เมตร

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

เหตุผล
รั บ ผิ ด ชอบในการถวายความ
ปลอดภัยพระบรมวงศานุว งศ์ทุก
พระองค์ ในชั้นแลอดภัยสูงสุด ซึ่ง
จังหวัดนครราชสีมามีพระตาหนัก
ตั้งอยู่ในพื้นที่และมีการเสด็จตาม
เส้นทางถนนมิตรภาพบ่อยครั้ง จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไขกล้องวงจรปิด CCTV ทุกจุด
ให้ใช้งานได้และทันสมัยต่อการใช้
งาน

2) ซ่อมสร้างผิว Para 2,200,000
Asphaltic Concrete
โดยวิธี Pavament InPlace Recycling ถนน
สายเทศบาลตาบลเมือง
คง - บ้านดอนใหญ่
ตาบลเมืองคง อาเภอ
คง จังหวัดหวัด
นครราชสีมา ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00
เมตร ระยะทาง 1,100
เมตร
3) ซ่อมสร้างถนนผิว
จราจร Cape Secl
สายบ้านวะระเวียง หมู่
ที่ 9 เชื่อมเขตบ้าน
หนองขุย ตาบลหนอง
กราด อาเภอด่านขุน
ทด จังหวัด
นครราชสีมา ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร
ความยาว 835.00
เมตร

582,000

/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
4) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนยาวน้อย หมู่
310,000
ที่ 6 ตาบลวังหิน
อาเภอโนนแดง อาเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง
5.00 เมตร ยาว
675.00 เมตร
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมา
รวม 1 โครงการ 5
รายการ

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

เหตุผล

5,000,000 รวม 1 โครงการ 1 5,000,000

รายการ

การปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง CCTV ในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เช่น ปราสาทหินพิมาย ในอาเภอพิมายจะมีการนาสายไฟฟูาลงดิน ปญจจุบัน ดาเนินการ
เสร็จแล้ว ทาให้กล้องโทรทัศน์ที่อยู่บริเวณรอบปราสาทดับสนิท ซึ่งเราจะต้องรีบทาการ
ปรับปรุงแก้ไข หากเกิดเหตุที่เกิดจากนักท่องเที่ยว ทาให้เราไม่สามารถดูแลได้อย่าง
ทั่วถึง ส่วนที่สอง ในพื้นที่เทศบาลเมืองนครราชสีมา กาลังจะนาสายไฟฟูาลงดินเช่นกัน
โดยเฉพาะหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ขณะนี้ กล้อง CCTV ดับแล้วเช่นกัน ในบริเวณรอบ
เส้นทางของเทศบาลเมืองนครราชสีมาด้วย สามบริเวณถนนมิตรภาพ ซึ่งมีความจาเป็น
เร่งด่วนมาก ที่เราต้องดูแลความปลอดภัย ทั้งประชาชนที่ สัญจรไปมา และเป็นเส้นทาง
รับเสด็จ ซึ่งเราจะใช้กล้อง CCTV ที่เรามีอยู่ เป็นการบูรณาการ สั่งการ หน่วยงานอื่นๆ
ดูแลความปลอดภัย ในขบวนเสด็จ จึงมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุง ซ่อมแซมให้
กลับมาใช้ได้ตามเดิม
นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
การเอาสายไฟฟูาลงดินเป็นสิ่งที่ดี ควรที่จะดาเนินการ แต่ก่อนที่จะเอาสายไฟฟูา
เกษตรและสหกรณ์
ลงดิน เจ้าของโครงการ หรือการไฟฟูา ควรจะต้องเอากล้องเก็บก่อน ที่ดับ ดับเพราะ
จ.บร.
อะไร ดับเพราะไฟฟูาไม่มี หรือว่าเสีย ต้องให้ชัดเจน ปกติ ถ้ายังไม่เก็บก็จะอยู่ของมัน
ไม่ได้ชารุดเสียหาย แต่พอจะนาสายไฟฟูาลงดิน ก็ต้องตัดกระแสไฟฟูา แล้วทาโครงสร้าง
ใหม่หมด แสดงว่ากล้องไม่ได้เสีย ก่อนที่จะนาสายไฟฟูาลงดิน ควรที่จะต้องนามาเก็บไว้
ถึงเวลาก็นามาเดินสายใหม่ ถ้าไม่เพียงพอก็ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพิ่ม แต่กรณีนี้
เหมือนกับว่า นับหนึ่งใหม่ และสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ จังหวัดอื่นๆ ก็จะเจอ
กับสภาพเดียวกัน เพราะมีนโยบายที่จะนาสายไฟฟูาลงดิน จึงเสนอในที่ประชุมว่า จะทา
อย่ างไรเพื่ อไม่ใ ห้ เสี ย ประโยชน์ ท างราชการ ไม่เ สี ยงบประมาณ คื อกล้ อ งไม่ ไ ด้เ สี ย
เพียงแต่ไม่มีกระแสไฟเท่านั้น
/ร.ต.อ. พชรพล...
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ร.ต.อ. พชรพล พงษ์จานงค์
ขอตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ กล้อง CCTV ที่อาเภอพิมายไม่ได้เสีย
รองสารวัตรตารวจภูธร ขณะที่การไฟฟูาจะนาเอาสายไฟฟูาลงดิน ไม่ได้ประสานมาทางตารวจภูธรจังหวัด
จ.นม.
พอดาเนินการนาสายไฟฟูาลงดินแล้ว ทางตารวจภูธรจังหวัดมาทราบต่อเมื่อเทศบาลได้
แจ้งให้มาดาเนินการเกี่ยวกับกล้อง CCTV ซึ่งเดิมกล้องติดตั้งที่เสาไฟฟูาอยู่ เมื่อนา
สายไฟฟูาลงดินจึงทาให้ไม่มีเสาที่ติดตั้งเดิม ทางตารวจภูธรต้องไปเก็บกล้องที่การไฟฟูา
ได้ปลดลง เสาติดตั้งเดิมไม่มี จึงต้องหาเสาติดตั้งใหม่ และต้องไปทา MOU ในการใช้
ไฟฟูาโดยให้ทางเทศบาลเป็นผู้ชาระค่าไฟฟูา ยกเว้นบางจุดของเส้นทางมิตรภาพ ที่บาง
จุดเสียหายจากอุบัติเหตุ จากการต่อระบบ หรือระบบไม่ทันสมัย
ประธาน
การนาสายไฟฟูาลงดิน จะมีคณะกรรมการอีกชุด
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
จะมีหลายจุด แต่ละจุดจะมีคณะกรรมการแต่ละชุดกากับแต่ละจุดไปครับ
หน.สนจ.นม.
ประธาน
จะต้องเร่งดาเนินการ เพราะกล้อง CCTV ไม่มีเสาสาหรับติดตั้ง การปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยการนาสายไฟฟูาลงดิน เป็นข้อดี และเป็นระเบียบเรียบร้อย คงจะต้องแจ้ง
ไปยังคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องดังกล่าว เป็นความห่วงใยว่าควรจะแจ้งประสานไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบกล้อง CCTV ก่อนจะนาสายไฟฟูาลงดิน เพื่อให้หน่วยงานได้เก็บ
รักษากล้อง ซึ่งวิธีการรื้อของการไฟฟูา บางครั้งอาจจะทาให้กล้องได้รับความเสียหายได้
ก็จะส่งผลให้ไปหางบประมาณมาซ่อมแซม
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
ขอสอบถาม ที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม CCTV เป็น
แทน หน.สนจ. บร.
รายการปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง CCTV ที่ชารุดในจังหวัดนครราชสีมา ในที่นี้ระบุชัดว่า
เป็นการปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ได้เป็นเรื่องการเอาสายไฟฟูาลงดิน อีกประเด็นคือ เดิม
เป็นทรัพย์สินของใคร เป็นของตารวจภูธรจังหวัดหรือของท้องถิ่น แต่จะใช้งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดไปดาเนินการซ่อมทรัพย์สินของหน่วยงานอื่นได้หรือไม่ ฝากเป็นข้อสังเกต
ครับ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กล้อง CCTV ที่จะซ่อมแซม เป็นทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด และรายการ
แทน เลขานุการ
ปรั บ ปรุ งซ่อมแซม เป็นรายการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงขอใช้เงินเหลือ
จ่ายมาดาเนินการ
ประธาน
ดีครับที่ช่วยกันพิจารณา ช่วยตรวจสอบว่าเดิมเป็นทรัพย์สินของใคร จะได้ใช้
งบประมาณได้ถูกช่องทาง
นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
ขอสอบถามเพิ่มเติม กล้อง CCTV ที่เทศบาลตาบลพิมายถูกรื้อ และไม่ได้เสีย หาก
เกษตรและสหกรณ์
เรามาของบประมาณ โดยที่เราต้องตั้งเสาขึ้นมาในจุดเดิม จะต้องมีแบบรูปรายการ
จ.บร.
จุดดาเนินการ เสาที่จะติดตั้งกี่ต้น และรัศมีที่จะฉาย อย่างไรเท่าไหร่ ต้องดาเนินการ
ขั้นนี้หรือไม่
ร.ต.อ. พชรพล พงษ์จานงค์
ได้หารือไปยังเทศบาลและการไฟฟูา และขออนุญาตใช้พื้นที่ของเทศบาลในการ
รองสารวัตรตารวจภูธร ติดตั้งเสาและเดินสายไฟใหม่ทั้งหมด และเราจะทา MOU ให้ดูแลเรื่องระบบของกล้อง
จ.นม.
วงจรปิด ทั้งเทศบาลเมืองนครราชสีมา เทศบาลตาบลพิมาย แล้วสารวจแล้วว่าจะติดตั้ง
ที่จุดไหน เรียบร้อยแล้ว
/นายนพรัตน์...
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นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
เมื่อนามาขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย เห็นควรให้ชี้แจง แสดงให้คณะกรรมการเห็น
เกษตรและสหกรณ์
ว่าจะไปติดตั้งจุดไหน อย่างไร จานวนเท่าไหร่ จากนี้ไปหากดาเนินการมาแล้ว
จ.บร.
หากทาไม่ได้จ ะต้องคืนเงิน ซึ่งเป็นความบกพร่องของหน่ว ยงาน เห็ นควรจะให้ ทาง
คณะกรรมการได้ทราบถึงความพร้อม ควรมีแบบรูปรายการ ไม่ใช้เป็นการเสนอไปก่อน
แล้วค่อยมาพิจารณาในภายหลัง
ร.ต.อ. พชรพล พงษ์จานง
รายละเอียดมีพร้อมแล้วเรียนร้อยแต่เนื่องจากเร่งด่วนจึงไม่ได้นามาเสนอให้
รองสารวัตรตารวจภูธร
ท่านดู และเรื่องที่จะคืนเงินงบประมาณไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเป็นความจาเป็น
จ.นม.
เร่งด่วน อีกทั้งเป็นจุดที่เป็นเส้นทางรับเสด็จด้วย เราบูรณาการทั้งทหาร ตารวจ และ
ฝุายปกครองด้วย ยิ่งเราเร่งดาเนินการเร็วเท่าไหร่ จะยิ่งมีผลดีเร็วขึ้นเท่านั้น
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
เนื่องจากเป็นข้อสั่งการของรองนายรัฐมนตรี นายประวิทย์ วงษ์สุวรรณ
หน.สนจ.นม.
กล้อง CCTV ห้ามให้ชารุด หรือดับเป็นอันขาด ทางตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาทา
รูปแบบรายการมาปรับปรุงซ่อมแซม จานวน 20 ล้านบาท แต่เราให้งบประมาณเพียง
5 ล้านบาท เป็นงบเร่งด่วน ทางรัฐบาลก็คาดโทษหน่วยงานที่ดูแล CCTV หากดับแล้วมี
เหตุต้องใช้ก็จ ะทาให้ เกิดความเสี ยหาย และหน่ว ยงานนั้ นก็จะต้องเป็นผู้ รับผิ ดชอบ
เช่นเดียวกับสถานที่ราชการต่างๆ จะต้องมีกล้อง CCTV เป็นเครื่องมือส าหรับความ
ปลอดภัย ซึ่งหนังสือสั่งการนี้ ได้แจ้งเวียนไปยังทุกจังหวัด
ประธาน
เป็นข้อสังเกต ให้ทางตารวจภูธรและฝุายเลขานุการประสานกันในรายละเอียด
และครั้งหน้าก็ควรจะมีแบบรูปรายการให้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาด้วย หากมีเวลา
นาเสนอ
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
กรณีนี้ จะต้องนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการคอมพิวเตอร์และจะต้องทา
ผู้แทน จ.สร.
ความตกลงกับสานักงบประมาณหรือไม่
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
รายการนี้ ไม่ต้องทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบ
แทน เลขานุการ
ดาเนินงาน ไม่ใช่ครุภัณฑ์ ซึ่งเราได้ปรึกษากับสานักงบประมาณแล้ว เป็นงบปรับปรุง
ซ่อมแซม และเรียนให้ที่ประชุมทราบในการของบประมาณ CCTV ขั้นตอนของการอนุมัติ
โครงการจะต้องแนบแบบรูปรายการ ปร.4 ปร. 5 ด้ วย จะเป็นเอกสารที่แนบโครงการ
เหมือนเอกสารที่เราเสนอของบประมาณ โดยปกติแล้ว เรื่องการติดตั้ง CCTV สานัก
งบประมาณจะขอจุดติดตั้งด้วย และต้องการผ่านคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ แต่กรณีนี้
เป็นงบดาเนินงานจึงไม่ต้องผ่าน และการใช้เงินเหลือจ่ายจะต้องโอนเงินกลับมาตั้งที่กลุ่ม
จังหวัดด้วย จังหวัดนครราชสีมายังไม่ได้ดาเนินการ เพื่อให้เราได้ตรวจสอบว่ามีเงินเหลือ
จ่ายจริงๆ
ความเห็นของ
การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบ
เลขานุการฯ
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 ละเปู 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
/โครงการ...
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โครงการตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเปูาหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 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 บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายโครงการแล้ว
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)
อนุมัติให้จังหวัดนครราชสีมาใช้เงินเหลื อจ่าย จากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เป็นงบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน 888,000 บาท และกิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งสิ นค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นงบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน 4,112,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000 บาท มา
ดาเนินโครงการ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ รายการ ปรับปรุง
ซ่อมแซมกล้ อง CCTV ภายในจังหวัดนครราชสีมา เป็นงบดาเนินงาน รวมทั้งสิ้ น
5,000,000 บาท โดยมีตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยดาเนินการ ตามที่
จังหวัดนครราชสีมาเสนอ

นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ
ผู้แทนจังหวัด นม.

2. จังหวัดนครราชสีมาขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการเกษตร
และอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ มาดาเนินการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร 2
รายการ งบประมาณ 739,000 บาท และ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จานวน 2 รายการ งบประมาณ 5,000,000
บาท รวมทั้งสิ้น 5,739,000 บาท ดังนี้
/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพั ฒ นาการ 5,736,000
เกษตรและอาหาร
ปลอดภั ย กลุ่ ม นคร
ชัยบุรินทร์
กิ จ กร ร มห ลั กที่ 1
736,000
พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานด้านการขนส่ง
สิ น ค้ า เพื่ อเ พิ่ มขี ด
ความสามารถในการ
แข่งขัน
งบลงทุน : ที่ดินและ
736,000
สิ่งก่อสร้าง
1) ก่อสร้างถนน
351,000
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอนยาวน้อย หมู่
ที่ 6 ตาบลวังหิน
อาเภอโนนแดง อาเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง
5.00 เมตร ยาว
885.00 เมตร
2) ก่อสร้างถนนแอส
149,000
ฟญลท์ติกคอนกรีต สาย
อบจ.นม. 25302
บ้านบะใหญ่ - บ้าน
โคกสะแกราช บ้านตะ
กุดรัง หมู่ที่ 4 ตาบล
อุดมทรัพย์ อาเภอวัง
น้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว
1,800.00 เมตร
236,000
2) ก่อสร้างถนน
แอสฟญลท์ติกคอนกรีต
สาย อบจ.นม.
25302 บ้านบะใหญ่
- บ้ า นโคกสะแกราช
บ้านตะกุดรัง หมู่ที่ 4

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพั ฒ นาการ 5,736,000
เกษตรและอาหาร
ปลอดภั ย กลุ่ ม นคร
ชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1 การ 736,000
พั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ
การเกษตร

งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รายการที่ 1 ขุดลอก
คลองอิสานเขียว บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่
6 ตาบลโคกกระเบื้อง
อาเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

รายการที่ 2 ขุ ด ลอก
ลาห้วยม่วง บ้านหนอง
ป รื อ โ ป ร่ ง ห มู่ ที่ 7
ต าบลโคกกระเบื้ อ ง
อ าเภ อบ้ า นเหลื่ อ ม
จังหวัดนครราชสีมา

เหตุผล

เนื่อ งจากจัง หวั ดนครราชสี ม า มี
งบประมาณเหลื อ จ่ า ยจากการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าของ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จึงได้นางบประมาณ
เหลือจ่ายมาดาเนินโครงการ/กิจ
ก ร ร ห ลั ก เ ดิ ม ร า ย ก า ร ใ ห ม่
เนื่ อ งจากราษฎรในพื้ น ที่ มี ค วาม
เดื อ นร้ อ นจากปญ ญ หาอุ ก ภั ย จึ ง
736,000 เพิ่มประสิทธิภาพคลองอิสานเขียว
เพื่อแก้ไขปญญหาอุทกภัย
500,000

236,000 เนื่ อ งจากจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี

งบประมาณเหลื อ จ่ า ยจากการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าของ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จึงได้นางบประมาณ
/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
ต า บ ล อุ ด ม ท รั พ ย์
อ า เ ภ อ วั ง น้ า เ ขี ย ว
จั ง หวั ด นครราชสี ม า
ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทางยาว
1,800.00 เมตร
กิ จ กร ร มห ลั กที่ 1 4,982,622.3
พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐานด้านการขนส่ง
สิ น ค้ า เพื่ อเ พิ่ มขี ด
ความสามารถในการ
แข่งขัน
งบลงทุน : ที่ดินและ 4,982,622.3
สิ่งก่อสร้าง
128,000
1) ก่อสร้างถนน
แอสฟญลท์ติกคอนกรีต
สาย อบจ.นม.
25302 บ้านบะใหญ่
- บ้านโคกสะแกราช
บ้านตะกุดรัง หมู่ที่ 4
ตาบลอุดมทรัพย์
อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทางยาว
1,800.00 เมตร
1,280,000
2) ก่อสร้างถนน
แอสฟญลท์ติกคอนกรีต
สาย อบจ.นม.
25303 แยก ทล.
304 - บ้านซับ
ก้านเหลือง บ้านหนอง
แวง หมู่ที่ 12 ตาบล
อุดมทรัพย์ อาเภอวัง
น้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว

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

เหตุผล

เหลือจ่ายมาดาเนินโครงการ/กิจ
ก ร ร ห ลั ก เ ดิ ม ร า ย ก า ร ใ ห ม่
เนื่ อ งจากราษฎรในพื้ น ที่ มี ค วาม
เดื อ นร้ อ นจากปญ ญ หาอุ ก ภั ย จึ ง
เพิ่มประสิทธิภาพลาห้วยม่วง เพื่อ
แก้ไขปญญหาอุทกภัย
5,000,000 เนื่ อ งจากจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี
กิจกรรมหลักที่ 2
พัฒนาโครงสร้าง
งบประมาณเหลื อ จ่ า ยจากการ
พื้นฐานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง จึงได้นางบประมาณ
ขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่ม
เหลือจ่ายมาดาเนินโครงการ/กิจ
ขีดความสามารถใน
กรรหลั ก เดิ ม รายการใหม่ เพื่ อ
การแข่งขัน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
งบลงทุน : ที่ดินและ
ข น ส่ ง สิ น ค้ า เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
5,000,000
สิ่งก่อสร้าง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น
1) ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทาง 2,000,000 เนื่องจากเป็นสายทางที่มีอายุการ
แอสฟญ ล ติ ก คอนกรี ต
ใช้งานมานาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ยัง
สายบ้ า นหนองพลวง
ไม่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ท าให้ ก าร
น้ อ ย หมู่ ที่ 9 เชื่ อ ม
ขนส่ ง ผลผลิ ต ทางการเกษตร/
ต าบลหั น ห้ ว ยทราย
ป ศุ สั ต ว์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ค
ตาบลวังไม้แดง อาเภอ
ครัวเรือนไม่สะดวก ประชาชนเสีย
ป ร ะ ท า ย จั ง ห วั ด
โอกาสในการนาผลผลิตสู่ตลาดได้
นครราชสีมา กว้าง 5
สะดวก
เมตร ระยะ
ทางยาว 700 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร
ไหล่ ท างกว้ า งข้ า งละ
0.50 เมตร
หน่ ว ยด าเนิ น การ :
แขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมา

/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1,800.00 เมตร
3) ก่อสร้างถนน
แอสฟญลท์ติกคอนกรีต
สาย นม.ถ.0072
บ้านโนนเหลื่อม - บ้าน
หัวเขาทอง (คุ้มบงกอ
เดียว) บ้านโนนเหลื่อม
หมู่ที่ 2 ตาบลอุดม
ทรัพย์ อาเภอ
วั ง น้ าเขี ย ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา ผิวจราจร
กว้ าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,800
เมตร
- ก่อสร้างถนน
แอสฟญลท์ติกคอนกรีต
สาย นม.ถ.0072
บ้านโนนเหลื่อม - บ้าน
หัวเขาทอง (คุ้มบงกอ
เดียว) บ้านโนนเหลื่อม
หมู่ที่ 2 ตาบลอุดม
ทรัพย์ อาเภอ
วังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,800
เมตร
- ก่อสร้างถนน
แอสฟญลท์ติกคอนกรีต
ถนน นม.ถ. 0075
บ้านโนนเหลื่อม-บ้าน
อุดมทรัพย์พัฒนา บ้าน
โนนเหลื่อม หมู่ที่ 2
ตาบลอุดมทรัพย์
อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 6.00

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

เหตุผล

592,000

888,000 2 ) ซ่ อ ม ส ร้ า ง 3,000,000 เนื่ อ งจากจั ง หวั ด นครราชสี ม า มี

ถนนลาดยาง
แอสฟญ ล ติ ก คอนกรี ต
(AC) สายดอนแร้ง ดอนโก่ ย นม.3375
บ้านคูมะค่า หมู่ที่ 10
และบ้านหนองเซียงโข่
หมู่ที่ 5 ตาบลกุดจอก
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสี มา จ านวน
2 ช่วงทาง
ช่ ว งที่ 1 ซ่ อ มสร้ า ง
ถนนลาดยางผิวจราจร
1,203,622.3 กว้ า ง 6 เมตร ยาว
305 เมตร ไหล่ ท าง
กว้ า งข้ า งละ 1 เมตร
หนา 5 ซม.

งบประมาณเหลื อ จ่ า ยจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง จึงได้นางบประมาณ
เหลือจ่ายมาดาเนินโครงการ/กิจ
กรรหลั ก เดิ ม รายการใหม่ เพื่ อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ข น ส่ ง สิ น ค้ า เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น
เนื่องจากเป็นสายทางที่มีอายุการ
ใช้งานมานาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ยัง
ไม่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ท าให้ ก าร
ขนส่ ง ผลผลิ ต ทางการเกษตร/
ป ศุ สั ต ว์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ภ า ค
ครัวเรือนไม่สะดวก ประชาชนเสีย
โอกาสในการนาผลผลิตสู่ตลาดได้
สะดวก

ช่ ว งที่ 2 ซ่ อ มสร้ า ง
ถนนลาดยางผิวจราจร
กว้ า ง 6 เมตร ยาว
670 เมตร ไหล่ ท าง
กว้ า งข้ า งละ 1 เมตร

/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
เมตร ระยะทางยาว
หนา 5 ซม.
1,800 เมตร
หน่ ว ยด าเนิ น การ :
592,000
- ก่อสร้างถนน
แขวงทางหลวง
แอสฟญลท์ติกคอนกรีต
ชนบทนครราชสีมา
สาย อบจ.นม.
25302 บ้านบะใหญ่
- บ้านโคกสะแกราช
บ้านตะกุดรัง หมู่ที่ 4
ตาบลอุดมทรัพย์
อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทางยาว
1,800.00 เมตร
- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยใหญ่ หมูที่ 3
– ดงพลอง ตาบล
มะค่า อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว
450.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรังทั้งสองข้าง
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ แขวงทาง
หลวงชนบท
นครราชสีมา
กิจกรรมหลักที่ 2
ส่งเสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ
งบลงทุน : ครุภัณฑ์
เครื่องสับย่อยพืช
อาหารสัตว์ จังหวัด
นครราชสีมา

เหตุผล

299,000

17,377.70

17,377.70

/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
รวม 1 โครงการ 2 5,736,000 รวม 1 โครงการ 2 5,736,000
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

เหตุผล

นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน
ทางอาเภอได้ประสานมาให้แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เป็นหน่วย
ผู้แทน แขวงทางหลวง ดาเนินการ
ชนบทนครราชสีมา
ประธาน
งานถนนมีหน่วยดาเนินการคือแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา สาหรับงาน
ขุดลอกเป็นงานเพื่อแก้ไขปญญหาอุทกภัย หน่วยดาเนินการคือหน่วยงานใดครับ
นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ
งานขุดลอกอาเภอเป็นหน่วยดาเนินการครับ
ผู้แทน จังหวัด นม.
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ทางจังหวัดนครราชสีมาควรให้เหตุผลความจาเป็นอย่างเรื่องขุดลอกเหตุผลคือ
แทน เลขานุการ
ช่วยเรื่องอุทกภัย สาหรับเรื่องถนน ขอให้ช่วยให้เหตุผลความจาเป็นด้วยนะคะ และที่
เรี ย นให้ ทราบแล้ ว ในวาระที่ 3.8 การจัดทาแผน และการบริห ารงบประมาณ ของ
จังหวัดและกลุ่ มจังหวัด (หนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0212.1/ว
3022 ลงวัน ที่ 6 มิถุนายน 2561) หน่วยดาเนิ นการต้องมีอานาจหน้าที่ตรงตาม
ภารกิ จ ซึ่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด เราได้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั น มาเป็ น ปกติ เราขอความร่ ว มมื อ จั ง หวั ด
นครราชสี มาว่า หน่ว ยดาเนินการควรจะเป็น ส่ ว นราชการ กรณี ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพิ่มเติม เนื่องจากแขวงทางหลวงชนบทมีปริมาณงานค่อนข้างมาก ก็ได้แบ่งงาน
ให้อาเภอเข้ามาเป็นหน่วยดาเนินการ ซึ่งในขณะนี้ กาลังสิ้นไตรมาสที่ 3 แล้ว ผลการ
ดาเนินงานของอาเภอก็ยังไม่คืบหน้าเลย งานถนน งบประมาณเพียงหลักแสนบาทแต่ยัง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จและไม่มีความคืบหน้า และไม่สามารถติดตามงานได้เลย
ทางกลุ่มจังหวัดมีความขัดข้องหากให้หน่วยงานอาเภอเข้ามาดาเนินการ ในตอนนี้ สานัก
งบประมาณและสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมภาค จะเข้ามา
ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ และเวลาชี้แจงทางกลุ่มจังหวัดจะต้องเป็นผู้ชี้แจง
ไม่ ว่ า หน่ ว ยงานใดที่ เ ข้ า มาติ ด ตามประเมิ น ผล จะมาหาข้ อ มู ล ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง
กลุ่มจังหวัดจะต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ สาหรับเหตุผลความจาเป็นในการดาเนินโครงการ
จะต้องบันทึกให้ชัดเจน และเชื่อถือได้ เช่นเดียวกับที่ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาให้
เหตุผลความจาเป็น โดยเฉพาะหน่วยดาเนินการ จังหวัดอื่นๆ ได้ให้ความร่วมมือ โดยให้
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยดาเนินการ พอเป็นหน่วยงานอาเภอ การดาเนินงานและ
การติดตามงานยาก จึงเรียนเพื่อให้กรรมการพิจารณา
ประธาน
โดยหลักการคือ หากมีหน่วยงานที่เป็น Function ตรงตามภารกิจ ให้ใช้หน่วย
นั้นเป็นหน่วยดาเนินการ กรณีขุดลอก จะมีโครงการชลประทาน แต่หากว่าหน่วยงาน
นั้น เช่น โครงการชลประทานที่ดาเนินการโครงการใหญ่ เมื่อมีงานโครงการขนาดเล็ก
เข้ามา แล้ว เจ้ าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะต้องแบ่งมาดาเนินการ ก็จะเสนอให้ห น่วยงาน
รองลงมานาไปดาเนินการ โดยหลักการผมเห็นตัวอย่างที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) ทักท้วง ที่จังหวัดปทุมธานี ใช้งบพัฒนาจังหวัด ไปแก้ไขปญญหาการระบายน้า
/โดยการ...
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โดยการซื้อเรือขุด นาผักตบชวาออกจากลาน้า แต่ปรากฏว่า สตง. ทักท้วง เรือที่ซื้อต้อง
มีคนขับเรือ และหน้าที่ที่ตรงตามภารกิจคือ เจ้าท่า แต่ในทางปฏิบัติ จังหวัดได้ประสาน
ไปยังเจ้าท่า แต่ทางเจ้าท่ากว่าจะตอบรับนั้น บางทีไม่ทันการ เช่นเดียวกับจังหวัดที่หา
กรอการตอบรับ ยกตัวอย่าง การฉีดวัคซีนสุนัขบ้า จะต้องให้สัตวแพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีน
แต่เมื่อไม่ทันการประกอบกับบุคคลากรน้อย จึงต้องใช้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท้องถิ่น ที่
จะช่ว ยแบ่ งเบาจากกรมปศุ สั ต ว์ ดังนั้น ในหลั กการจะให้ มอบหมายหน่ ว ยงานหลั ก
หน่วยงานฟญงก์ชั่นสามารถมาดาเนินการได้ทันที ก็จะใช้หน่วยงานนั้น แต่หากดาเนินการ
ไม่ได้ ก็ต้องใช้หน่วยงานรองลงมา เพราะหน่วยงานหลักแจ้งกลับมาว่า มีโครงการขนาด
ใหญ่และมีปริมาณงานจานวนมากและเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้หาหน่วยงานที่
ระดับรองลงมาที่จะดาเนินการได้ ซึ่งถือว่ามีเหตุผลรองรับเพียงพอที่จะใช้หน่วยงานรอง
ดังนั้น เมื่อใช้อาเภอดาเนินการ ทางอาเภอก็ต้องสามารถดาเนินการได้ เมื่อถึงเวลาที่
ต้องดาเนินการแล้ว แต่ดาเนินการไม่ได้ก็จะเป็นข้อบกพร่อง
นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
ความจริงที่กล่าวมานั้น จะต้องมีแบบรูปรายการ และเหตุผลที่ขอให้เงิน
เกษตรและสหกรณ์
เหลือจ่าย ถามว่าแขวงทางหลวงชนบทยินยอมมาดาเนินการหรือไม่ ที่ทางอาเภอ
จ.บร.
เสนอความต้องการมา ความจริงจะต้องมีแต่เริ่มแรกว่า เป็นของหน่วยงานใด ถึงเวลา
อาเภอประสงค์จ ะนาไปดาเนินการ แต่พอได้ไปดาเนินการแล้ว กลับดาเนินการไม่ได้
ไม่ทัน เพราะไม่มีเครื่องมือ หรือไม่มีช่าง แล้ว ก็ต้องกลับมาให้ แขวงทางหลวงชนบท
ดาเนินการ ซึ่งทางแขวงทางหลวงชนบทยินยอมมาดาเนินการหรือไม่ เพราะแขวงทาง
หลวงชนบทก็มีปริมาณมากและเต็มกาลัง และกาลังจะสิ้นปีงบประมาณ ถึงแม้ว่าจะก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเหลื่อมปีได้ก็ตาม ดังนั้น โครงการขนาดเล็กๆ เช่นนี้ แขวงทาง
หลวงชนบทจะยินยอมมาดาเนินการหรือไม่ กระผมว่าจะไม่ดาเนินการไม่ได้ ย้อนกลับ
ไปตอนที่เสนอโครงการ จะกลับมาลงเอยแบบนี้หรือ ไม่ เมื่อถึงเวลามอบหมายหน่วย
ดาเนินงานแล้วทาไม่ได้ก็ต้องกลับมาให้หน่วยงานหลักดาเนินการ ถ้าเราไม่แก้ไขตั้งแต่
ต่อไปนี้เป็นต้นไป ก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้ บางทีเราต้องสอบถามด้วยว่าหน่วยงานหลัก
มีกาลังที่จะดาเนินการเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เขารับมาได้หรือไม่ ต้องเห็นใจหน่วยงานหลัก
ด้วย แต่ขณะนี้ เราต้องช่วยกันแก้ไขปญญหาด้วย อย่างขุดลอก ก็ต้องให้ มีรายละเอียด
ชัดเจนด้วยว่า ขุดลึกเท่าเท่าไหร่ ปริมาตรที่ขุดเท่าไหร่ เพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน
กรรมการไม่มีปญญหาแต่ต้องให้ข้อมูลกับกรรมการด้วย
ประธาน
ไม่ว่าจะเป็นการทาถนน และขุดลอกคลอง อบต.หรืออาเภอคงจะแจ้งไปยัง
หน่วยงาน Function แล้วให้ไปดาเนินการ แต่ว่า หน่วยงานหลักเหล่านั้นก็ไม่สามารถ
เข้ามาช่วยดาเนินการได้เนื่องจากมีภารกิจของหน่วยงานตนเอง ดังนั้น จึงต้องให้อาเภอ
ดาเนินการก่อน จึงกลับมาสู่วิธีการแก้ปญญหาของจังหวัด คือมีหน่วยงานฟญงก์ ชั่นระดับ
กรม และพื้นที่ เมื่อ Function แก้ไขปญญหาได้ไม่ทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดที่กากับดูแล
ส่วนราชการในพื้นที่ จึงต้องให้อาเภอเข้ามาช่วยแก้ไข หากหน่วยงานฟญงก์ชั่นช่วยแก้ ไข
ปญ ญ หาได้ ก็ ใ ห้ ห น่ ว ยงาน Function เข้ า มาด าเนิ น การ แต่ ห ากหน่ ว ยงานฟญ ง ก์ ชั่ น
ดาเนินการไม่ได้ ก็จาเป็นต้องให้พื้นที่ดาเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดเล็ก
นายธนยศ แสนสุขใส
ทางกรรมการจะขอให้มีหลักฐานที่แจ้งยืนยันว่า หน่วยงานหลัก/ฟญงก์ชั่น
หน.สนจ.สร.
ไม่สามารถดาเนินการได้ และแจ้งให้ ก.บ.ก. ทราบ และเราถึงจะมาพิจาณาว่าจะให้
หน่วยงานใดเป็นผู้ดาเนินการ
/ประธาน...
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ประธาน
ความเห็นของ
เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

เท่ากับว่าตอนนี้ให้ อนุมัติในหลั กการ และรายละเอียดให้ไปดาเนินการตาม
ขั้นตอน ให้มีหนังสือสอบถามฟญงก์ชั่น และหากดาเนินการไม่ได้ ก็ให้มอบหมายพื้นที่
ดาเนินการต่อไป ไม่เช่นนั้นจะแก้ไขปญญหาในพื้นที่ไม่ได้
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 ละเปู 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
โครงการตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเปูาหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 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 บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายโครงการแล้ว
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)
อนุมัติให้จังหวั ดนครราชสีมาใช้เงินเหลื อจ่าย จากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัย
บุ ริ น ทร์ 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 เป็นงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 2 รายการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 736,000 บาท มาดาเนินโครงการพัฒ นาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
เป็นงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 2 รายการ คือ 1) รายการขุดลอกคลอง
อิสานเขียว บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 6 ตาบลโคกกระเบื้อง อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ 500,000 บาท 2) ขุดลอกลาห้วยม่วง บ้านหนองปรือโปร่ง
/หมู่ที่ 7....
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นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ
ผู้แทน จังหวัด นม.

ที่

หมู่ ที่ 7 ตาบลโคกกระเบื้ อ ง อาเภอบ้ านเหลื่ อ ม จัง หวัด นครราชสี ม า งบประมาณ
236,000 บาท รวมทั้งสิ้น 736,000 บาท โดยให้จังหวัดนครราชสีมามีหลักฐานแจ้ง
ว่าหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านชลประทาน ไม่สามารถดาเนินการได้ และจาเป็นต้อง
มอบหมายหน่วยงานรอง
และนาเงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่ม
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เป็นงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 4 รายการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท เพื่อนามาดาเนินโครงการพัฒนาการเกษตร
และอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งสิ นค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นงบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง รายการใหม่ จ านวน 2 รายการ คื อ 1) ซ่ อ มสร้ า งผิ ว ทางแอสฟญ ส ติ ก
คอนกรีต สายบ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 9 เชื่อมตาบลหันห้วยทราย ตาบลวังไม้แดง
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.03 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.5 เมตร งบประมาณ 2,000,000 บาท
โดยมีแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เป็นหน่วยดาเนินการ
2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟญลติกคอนกรีต (AC) สายดอนแร้ง -ดอนโก่ย
นม.3375 บ้านคูมะค่า หมู่ที่ 10 และบ้านหนองเซียงโข่ หมู่ที่ 5 ตาบลกุดจอก อาเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสมา จานวน 2 ช่วงทาง
ช่วงที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 305 เมตร ไหล่
ทาง กว้างข้างละ 1 เมตร หนา 5 ซม.
ช่วงที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 670 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1 เมตร หนา 5 ซม.
งบประมาณ 3,000,000 บาท โดยมีแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เป็น
หน่วยดาเนินการ
3. ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ เพื่อมาดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์ครบวงจร กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และกิจกรรม
หลัก ปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ งบประมาณรวม 316,377.70 บาท ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการพั ฒ นาการ 316,377.7
เกษตรและอาหาร
ปลอดภั ย กลุ่ ม นคร
ชัยบุรินทร์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม 316,377.7
ประสิทธิภาพการผลิต
ป ศุ สั ต ว์ น ค ร ชั ย
บุรินทร์ครบวงจร

เหตุผล
จัง หวั ด นครราชสี ม าได้รั บ อนุ มั ติ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( เ พิ่ ม เ ติ ม ) โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นคร
/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
กิจกรรมหลักที่ 1
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการ
ขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
316,377.7
การแข่งขัน
งบลงทุน : ที่ดินและ
316,377.7
สิ่งก่อสร้าง
รายการ ก่อสร้างถนน
แอสฟญลท์ติกคอนกรีต
ถนน นม.ถ. 0075
บ้านโนนเหลื่อม-บ้าน
อุดมทรัพย์พัฒนา
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่
2 ตาบลอุดมทรัพย์
อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทางยาว
1,800 เมตร
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวง
ชนบทนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่ม 182,500
ประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อ
งบดาเนินงาน
182,500
ค่าใช้สอย
- ค่ า จ้ า งเหมาจั ด ท า
95,200
เอกสารการฝึ ก อบรม
ศึกษาดูง านเกษตรกร
จานวน 1,360 ชุดๆ
ละ 70 บาท
วัสดุ
- วั ส ดุ ส า นั ก ง า น
(สาหรับฝึกอบรม)
- วัสดุคอมพิวเตอร์

87,300
43,300
44,000

กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่ 2
ปรั บรูปแบบการเลี้ยง
แพะ
งบดาเนินงาน
133,877.7
ค่าใช้สอย
- ค่ า จ้ า งเหมาจั ด ท า
10,500
เอกสารการฝึ ก อบรม
ศึกษาดูง านเกษตรกร
จานวน 150 ชุดๆ ละ
70 บาท
- ค่ า จ้ า ง เ ห ม า ร ถ
74,400
โดยสาร จ านวน 3
ครั้ ง ๆ ละ 2 วั น ๆ 1
คั น ๆ ละ 12,400
บาท/วัน
วัสดุ
48,977.70
- วั ส ดุ ส า นั ก ง า น
20,050
(สาหรับฝึกอบรม)
- วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง 23,927.70
- วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร
2,000
ฝึกอบรม
- วัสดุที่ระลึกวิทยากร
3,000

เหตุผล
ชัยบุรินทร์ครบวงจร งบประมาณ
38 , 5 10 , 1 00 บ าท โ ดย มี
ส า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์ จั ง ห วั ด
นครราชสีมาเป็นหน่วยดาเนินการ
เนื่องจากสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา ได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณ (งบดาเนินงาน) ได้
ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จ านวน 316,377.7
บาท จึงได้ขอกันไว้เบิ กเหลื่ อมปี
แ บ บ ไ ม่ มี ห นี้ ผู ก พั น แ ต่
กรมบัญชีกลางไม่อนุมัติให้กันเงิน
จังหวัดนครราชสีมาจึงขออุทธรณ์
กรมบัญชีกลางจึงให้ความเห็นว่า
ให้ พิ จ ารณาเบิ ก จ่ า ยจากเงิ น
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
ลั ก ษณะค่า ใช้ จ่ ายค้ า งเบิ ก ข้ า มปี
โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0409.3/ว 14 ลงวั น ที่ 27
มกรา คม 2 548 เรื่ อ ง เบิ ก
ค่าใช้จ่า ยค้างเบิกข้ามปีในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS)
และมติที่ประชุม คณะกรรมการ
และคณะท างานประจ าศู น ย์
ป ฏิ บั ติ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1
และโครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด
นครราชสี ม า ภายใต้ แ นวทาง
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้ กั บ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ
ครั้ ง ที่ 29/2561 เมื่ อ วั น ที่ 9
พฤษภาคม 2561 ให้เสนอเรื่อง

/ที่(ตาราง)...
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ที่

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

จานวน 1 โครงการ
1 รายการ
ความเห็นของ
เลขานุการฯ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
เหตุผล
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
หน่ ว ยด าเนิ น การ :
ขอใช้เงินเหลือจ่าย โครงการตาม
ส า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
แผนปฏิบัติราชการประของกลุ่ ม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เสนอต่ อ ก.บ.ก. เพื่ อ
พิจารณา
316,377.7 จ านวน 1 โครงการ 316,377.7
2 กิจกรรมหลัก

การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ข้อ 15 (2) เป็น งบประมาณรายจ่ ายที่ เหลื อ จ่า ยจากการด าเนิน งานบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเปู 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
โครงการตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเปูาหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 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) การใช้งบประมาณเหลือจ่า ยจากโครงที่ได้ดาเนินงาน
เสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายโครงการแล้ว
แต่เนื่ องจากโครงการดังกล่ าว เป็นโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพิ่มเติม จึงเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 14 ลงวันที่
27 มกราคม 2548 เรื่อง เบิกค่าใช้จ่ ายค้างเบิกข้ามปีในระบบบริหารการเงินการคลั ง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
การกันเงินเบิกเหลือมปี งบดาเนินงาน หากไม่มี PO จะต้องขอยื่นกันเงินเดือน
สิงหาคม แต่หากมี PO สามารถกันเงินเดือนกันยายน จึงทาให้รายการนี้ ไม่สามารถ
กันเงินได้เนื่องจากไม่ได้ยื่นของกันเงินเมื่อเดื อนสิงหาคม ประกอบกับเบิกไม่ทัน เมื่อไม่
รั บ การอนุ มั ติ กั น เงิ น เบิ ก เหลื่ อ มปี ทางจั ง หวั ด นครราชสี ม าก็ ไ ด้ ห ารื อ ไปทาง
กรมบัญชีกลางแล้ว กรมบัญชีกลางจึงให้ดาเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 14 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548 เรื่อง เบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี
/ในระบบ...
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ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กรณีเช่นนี้ เคย
เกิดขึ้นแล้ว เมื่อตอนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ขออนุมัติเงินไปเพื่อชดใช้ค่า K ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 25 ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระหรือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่าย
ตามข้อผูกพันสัญญาค้างชาระ ให้โอนไปชาระเป็นลาดับแรกก่อนตามลาดับ
มติที่ประชุม

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
แทน หน.สนจ. บร.

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)
และเป็นไปตาม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 14 ลงวันที่ 27
มกราคม 2548 เรื่อง เบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (GFMIS) จึ งอนุ มั ติ ใ ห้ จั ง หวั ด นครราชสี ม าใช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ย
จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
สินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน 1 รายการ งบประมาณ 316,377.7 บาท ไปที่ระบบค้างจ่ายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร 2 กิจกรรมหลัก 1) กิจกรรม
หลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ เป็นงบดาเนินงาน งบประมาณ 182,500 บาท
2) กิ จ กรรมหลั ก ปรั บ รู ป แบบการเลี้ ย งแพะ เป็ น งบด าเนิ น งาน งบประมาณ
133,877.7 บาท โดยมีสานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเป็นหน่วยดาเนินการ
ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ
จังหวัดบุรีรัมย์
- ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ มาเพื่อดาเนินโครงการ/รายการใหม่ งบประมาณรวม 140,300
บาท ดังนี้

/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
35,000
1 โครงการพั ฒ นาการ
เกษตรและอาหาร
ปลอดภั ย กลุ่ ม นคร
ชัยบุรินทร์
35,000
กิจกรรมหลักที่ 1 การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิ ตมั นส าปะหลั ง
(ระเบิดดินดาน)
35,000
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์
13,300
2 โครงการพั ฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่ม
จั ง ห วั ด น ค ร ชั ย
บุรินทร์
11,300
กิ จ กร ร มห ลั กที่ 1
ยกระดั บ มาตรฐาน
และพั ฒ นาเส้ น ทาง
และสิ่ งอ านวยความ
ส ะ ด ว ก เ พื่ อ ก า ร
ท่องเที่ยว
งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
11,300
รายการก่ อสร้ างและ
11,300
ติ ด ตั้ ง ปู า ย แ น ะ น า
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วถนน
สายทางหลวงชนบท
หมายเลข 2044
ต า บ ล ต ะ โ ก ต า พิ
อ าเภอประโคนชั ย
จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวง
ชนบทบุรีรัมย์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพั ฒ นาการ 140,300
เกษตรและอาหาร
ปลอดภั ย กลุ่ ม นคร
ชัยบุรินทร์
กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ที่ 1 140,300
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ นาการเลี้ ย งสั ต ว์
เศรษฐกิจ
ร า ย ก า ร ที่ 1 เ พิ่ ม 140,300
ประสิทธิภาพการเลี้ยง
แพะเนื้ อ รองรั บ การ
เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน
งบดาเนินงาน
140,300
วัสดุ
59,300
- วัสดุเวชภัณฑ์
6,000
1. ย า ถ่ า ย พย า ธิ
ชนิดน้า จานวน 120
ขวดๆ ละ 50 บาท
3,500
2. แร่ ธ าตุช นิ ดก้ อ น
จานวน 70 ก้อนๆ ละ
50 บาท
3. วิ ต ามิ น บี ร ว ม
21,000
ชนิ ด ฉี ด จ านวน 60
ขวดๆ ละ 350 บาท
28,800
4 . ย า ฆ่ า เ ชื้ อ
จานวน 80 ขวดๆ ละ
360 บาท
81,000
- วัสดุการเกษตร
60,000
1) ถังพลาสติกพร้อม
ฝาปิ ด มี เ หล็ ก ครอบ
(ขนาด 100 ลิ ต ร)
จานวน 120 ใบๆ ละ
500 บาท
10,000
2) ท่อนหญ้าเนเปียร์
ปากช่ อ ง 1 จ านวน
2,000 กิ โ ลกรั ม ๆ
ละ 5 บาท

เหตุผล
เนื่องจากโครงการเดิมดาเนินกา
แล้วเสร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และ
มีเงินเหลือจ่าย จึงขออนุมัติให้ใช้
เงินเหลื อจ่ายมาดาเนินโครงการ
ใหม่ที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อให้สอดคล้องกับโยบายรัฐบาล
ข้ อ 6 . 4 ก า ห น ด ว่ า “ ดู แ ล
เกษตรกรให้ มี รายได้ที่ เหมาะสม
ด้ว ยวิธี ต่างๆ เช่น การลดต้นทุ น
การผลิตย่างทั่วถึง การช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึง
การใช้ ก ลไกตลาดดู แ ลสิ น ค้ า
เกษตร ประเภทที่ ร าคาต่ ากว่ า
ปกติ ใ ห้ สู ง ขึ้ น ตามสมควร”และ
รายการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
เลี้ ย งแพะเนื้ อ รองรั บ การเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู ทาให้
สัตว์มีสุขภาพอ่อนแอ ง่ายต่อการ
เกิด โรค ฤดู ฝ น พืช อาหารสั ตว์ มี
ปริมาณมาก ให้ เกษตรกรรู้จักวิธี
ถนอมพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้ในยาม
ข า ด แ ค ล น เ ป็ น ก า ร ต่ อ ย อ ด
โครงการเดิมที่ดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว

/ที่(ตาราง)...
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวง
ชนบทบุรีรัมย์
2,000
กิ จ กร รม หลั กที่ 2
ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว น ค ร ชั ย
บุรินทร์
รายการ ส่ งเสริ มการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า :
ปญ่นจักรยาน Tour of
Nakhonchaiburin
งบดาเนินงาน
2,000
ค่าใช้สอย
2,000
หน่วยดาเนินการ :
สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์

3 โครงการพั ฒนาและ
ส่งเสริมการจาหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ หมกลุ่ ม
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก พัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ด้ า น
การตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์
ไหม
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
หน่ ว ยด าเนิ น การ :
ส า นั ก ง า น
อุต สาหกรรมจั งหวัด
บุรีรัมย์
รวม 3 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
9,000
3) ปุ๋ ย เคมี จ านวน
10 กระสอบๆ ละ
900 บาท
2,000
4 ) ถุ ง พ ล า ส ติ ก
สาหรับบรรจุหญ้าหมัก
จ านวน 10 ชุ ด ๆละ
200 บาท
หน่ ว ยด าเนิ น การ :
ส า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์
จังหวัดบุรีรัมย์

เหตุผล

92,000

92,000

92,000
92,000

140,300 รวม 1 โครงการ

140,300

/ความเห็นของ...
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ความเห็นของ
เลขานุการฯ

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 ละเปู 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
โครงการตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเปูาหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 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 บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายโครงการแล้ว
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)
อนุมัติให้จังหวัดบุรีรัมย์ใช้เงินเหลือจ่าย จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 3 โครงการ 1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง (ระเบิด
ดิ น ดาน) เป็ น งบด าเนิ น งาน จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 35,000 บาท 2)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อ
การท่องเที่ยว เป็นงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 1 รายการ งบประมาณ
11,300 บาท กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์ งบดาเนินงาน งบประมาณ 2,000 บาท และ3) โครงการพัฒนาและ
/ส่งเสริม...

51

ส่งเสริมการจาหน่า ยผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม เป็นงบดาเนินงาน งบประมาณ 92,000 บาท รวมทั้งสิ้น
3 โครงการ งบประมาณ 140,300 บาท มาดาเนินโครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ รายการ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการเลี้ ยงแพะเนื้อ รองรั บการเข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นงบดาเนินงาน งบประมาณ 140,300 บาท โดยมีสานักงานปศุ
สัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ. 2562 – 2564 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ผู้บรรยาย :
นายสมพงษ์ บุญเฟรือง ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนสิ่งแวดล้อม สานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 11 (นครราชสีมา)
นายสมพงษ์ บุญเฟรือง
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ช่วงปี พ.ศ.2554-2558 พื้นที่เกษตรกรรมมี
จานวนน้อยลงจาก 1.94 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2554 ลดเหลือ 1.85 ล้านไร่ ในปี 2558
ลดลงร้อยละ 4.44 โดยเฉพาะพื้นที่นามีการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 11.09 แต่มี
การเพิ่มขึ้นของพืชไร่ถึงร้อยละ 8.24 และ สถานที่เลี้ยงสัตว์น้า ร้อยละ 15.55 ทั้งนี้ มี
การปรับเปลี่ยนจากการทานามาทาไร่ เลี้ยงสัตว์น้าเพิ่มขึ้น และปรับเปลี่ยนจากการทา
เกษตรกรรมมาเป็ นอุ ตสาหกรรม โดยมีพื้ นที่อุ ตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ในปี 2558
มีพื้นที่ 89,168 ไร่ จากเดิมมีพื้นที่ 72,432 ไร่ ในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 23.11 พื้นที่
ชุมชนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.70 และพื้นที่ร้างมีจานวนมากขึ้นจากปี พ.ศ.2554 จานวน
73,277 ไร่ เป็น 140,556 ไร่ ในปี พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 91.81
- เนื้อที่ปุาไม้ ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
มีเนื้อที่ปุา คิดเป็นร้อยละ 16.36 ของเนื้อที่ทั้งกลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดชัยภูมิมีเนื้อที่ปุา
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.38 ของเนื้อที่จังหวัด โดยจังหวัดสุรินทร์มีเนื้อที่ปุาน้อย
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 8.26 ในขณะที่เนื้อที่ปุาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเนื้อที่
จานวน 15,647,822.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.93
- คุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดินปี พ.ศ. 2560
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มีคุณภาพน้าผิวดินดี ร้อยละ 36
พอใช้ ร้อยละ 33 เสื่อมโทรม ร้อยละ 29 และเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 2 ที่เสื่อมโทรม
จะเกี่ยวกับน้าเสียที่ระบายลงไปโดยที่ยังไม่ได้กาจัด
- สถานการณ์การจัดการน้าเสียชุมชน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 10 แห่งที่มีการจัดการน้าเสีย ดังนี้
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1. เทศบาลนครนครราชสีมา รองรับได้ 70,000 ลบ.ม./วัน
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ รองรับได้ 5,000 ลบ.ม./วัน
3. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รองรับได้ 13,000 ลบ.ม./วัน
4. เทศบาลเมืองสุรินทร์ รองรับได้ 13,600 ลบ.ม./วัน
5. เทศบาลเมืองปากช่อง รองรับได้ 12,000 ลบ.ม./วัน
6. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ รองรับได้ 3,000 ลบ.ม./วัน
7. เทศบาลตาบลกุดจิก รองรับได้ 500 ลบ.ม./วัน
8. เทศบาลตาบลตลาดแค รองรับได้ 2,000 ลบ.ม./วัน
9. เทศบาลตาบลขามทะเลสอ รองรับได้ 50 ลบ.ม./วัน
10. เทศบาลตาบลท่าตูม รองรับได้ 360 ลบ.ม./วัน
การจัดการน้าเสีย ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องตั้ง
งบประมาณในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบ ซึ่งจะมีงบประมาณ 1 – 2 ล้าน
บาท และตั้งงบประมาณในการก่อสร้างระบบ ทางสิ่งแวดล้อมภาคต้องการจะผลักดันให้
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปศึกษาและออกแบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างระบบกาจัด
น้าเสียให้มากขึ้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้า
พื้นที่เปูาหมายระบบบาบัดน้าเสีย ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่จังหวัดนครราชสีมา
โดยเฉพาะลาตะคองที่เป็นประสบปญญหาคุณภาพน้าเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะเทศบาลที่อยู่ติดกับลาตะคอง เช่นเทศบาลตาบลสูงเนิน เทศบาลเมืองสีคิ้ว
หรือในอาเภอเมืองจะมีเทศบาลตาบลจอหอ เทศบาลตาบลหัวทะเล ซึ่งยังไม่มีระบบ
บาบัดน้าเสีย เราจึงต้องการผลักดันให้เทศบาลของบประมาณไปศึกษาออกแบบและ
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
- สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเปูาหมายว่า ภายในปี พ.ศ.
2564 จะต้องได้รับการจัดการขยะและมีการนากลับไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
75 เปูาหมายทั้งประเทศ ภายในกลุ่มจังหวัดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 6,389.67 ตัน/วัน
โดยจังหวัดนครราชสีมามีจานวนมากที่สุดเนื่องจากเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ โดยมีจานวน
ถึง 2,460.66 ตัน/วัน ส่วนใหญ่ อปท. ยังไม่มีระบบการจั ดเก็บขยะ มีให้บริการเพียง
340 แห่ง ไม่มีการให้บริการ 515 แห่ง การเก็บขนไปกาจัดภายในกลุ่มจังหวัด 1,931
ตัน /วั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของปริม าณขยะทั้ ง หมด 30.22 ปริม าณขยะที่ ถู ก นาไปใช้
ประโยชน์ 2,818.04 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด 44.10 ส่วน
ใหญ่การกาจัดจะใช้ วิธีการ เทกอง/เทกองเผา 226 แห่ง ที่ใช้วิธีดังกล่าว เข้าเตาเผา
10 แห่ง เทกองแบบควบคุม 2 แห่ง มี 2 แห่งที่ใช้วิธีการฝญงแบบกลบถูกหลักสุขาภิบาล
5 แห่งที่ใช้แบบผสมผสาน และ 3 แห่งที่จังหวัดนครราชสีมา ใช้ระบบ MBT (ระบบ
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บาบัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีทางกลและชีวภาพ ผลผลิต คือ ปุ๋ยอินทรีย์ และ เชื้อเพลิงขยะ
RDF-3) อยู่ ที่ เทศบาลเมื องปญ ก เทศบาลตาบลด่ านขุ น ทด และเทศบาลตาบลแชะ
บทบาทในการกาจัดขยะส่วนใหญ่เป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทย สาหรับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นในด้านของการสนับสนุนเชิงวิชาการ โดย
สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยเฉพาะการรวบรวมขยะอันตรายให้ถูกวิธี เรา
จึ งต้ องการให้ มีก ารผลั ก ดัน เสนอของบประมาณในช่ องทางต่า งๆ เพื่ อน ามาดาเนิ น
โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ ชุมชนมีการจัดการขยะที่ต้นทาง และนากลับมาใช้
ประโยชน์ การกาจัดขยะที่ถูกวิธีส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา จะมีเทศบาลนคร
นครราชสีมา เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองสี คิ้ว เทศบาล
ตาบลสูงเนิน เทศบาลตาบลสตึก เทศบาลตาบลศีขรภูมิ เทศบาลเมืองปญก เทศบาลตาบล
ด่านขุนทด และเทศบาลตาบลแชะ แต่ จังหวัดสุรินทร์ประสบปญญหาในด้านการกาจัด
ขยะ จังหวัดสุรินทร์จะต้องขนส่งขยะไปกาขัดที่จังหวัดอุบลราชธานี ปญญหาส่วนใหญ่เกิด
จากการขอใช้ประโยชน์พัฒนาโครงการ ส่ วนนี้จะต้ องเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในการนาที่ดินมาใช้ประโยชน์ในการจัดการขยะ
สิ่งแวดล้อมภาค 11 มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) และ ประเด็นยุทธศาสตร์
“อีสาน สิ่งแวดล้อมสร้างสุข มุ่งสู่สังคมสีเขียว บนวิถีพอเพียง”
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อระบบนิเวศและการใช้
ประโยชน์ที่สมดุล
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
กลยุทธ์ที่ 1.2 การจัดการแก้ไขปญญหาความเสื่อมโทรมในทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ที่ 1.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรปุาไม้สัตว์ปุาทรัพยากร
ธรณีและความหลากหลายทางชีวภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.4 การเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและ
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงและการบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า
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เป้าประสงค์ บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปญญหาวิกฤตการน้าแล้ง อุทกภัย ตลอดจนปญญหาความขัดแย้งจากการใช้ประโยชน์จาก
น้าทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2.1 การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
กลยุทธ์ที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าภาคการผลิต (เกษตรและ
อุตสาหกรรม)
กลยุทธ์ที่ 2.3 การจัดการปญญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้า อากาศ ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เพื่อปูองกันแก้ไข ลดและขจัดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3.1 การควบคุมและลดมลพิษทางน้า
กลยุทธ์ที่ 3.2 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 3.3 การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กลยุทธ์ที่ 3.4 การสร้างกลไกการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกัน ลดผลกระทบและปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
เป้าประสงค์ เพิ่มขีดความสามารถการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งการแก้ไขปญญหาโดยการผลักดันให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างเป็นรูปธรรม และรับมือกับภัยพิบัติที่เป็นผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก
กลยุทธ์ที่ 4.2 เตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถในการปรับตัว
รับมือภัยพิบัติธรรมชาติจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพ กลไกและองค์กรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์ เสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการการพัฒนาองค์กร บุคคลากรและระบบ
การบริหารงาน รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบงานบริหารราชการขีดความสามารถบุคลากรและ
ระบบการบริหารงานบุคคล
กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างความพร้อมในการดาเนินงานขององค์กรต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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นายธนยศ แสนสุขใส
หน.สนจ.สร.

ขอชื่นชมในงานของท่าน แต่สอบถามว่าแผนของท่านได้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี
อย่างไร อย่างน้อยจะต้องสอดคล้องและตอบโจทย์ระดับชาติด้วย ส่วนหนึ่งถ้าเป็นไปได้
ท่านมีแผนงาน/โครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2562 -2564) ของท่าน เพื่อให้แต่ละจังหวัด
ทราบทิศทางการพัฒนาอย่างไร
นายสมเกียรติ ศีรษะเนตร
ขอให้ท่านชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ท่านนามาเสนอในวันนี้ด้วยครับ
รองประธาน จ.ชย.
นายสมพงษ์ บุญเฟรือง
ต้องการที่จะให้เกิดการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติมาสู่ระดับภาคและนาไปสู่
พื้นทีภ่ ูมิภาค เปูาหมายระดับชาติ เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การกาจัดขยะ ต้องการให้
จังหวัดนาไปบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ในจังหวัดจะมีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมระดับ
จังหวัด ที่สามารถมาเป็นเจ้าภาพ
ประธาน
ถือว่าให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ในทางปฏิบัติก็ต้องให้สิ่งแวดล้อมภาค 11
ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่จะให้มีการนาไปบรรจุเป็นแผนงานโครงการของ
หน่วยงานที่สามารถดาเนินการได้ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
ตามที่ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการติดตามผลโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุม
ประธานหอการค้า
และจัดแสดงนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
กลุ่มจังหวัดฯ
จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ได้ให้
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) Thailand
Convention & Exhibition Bureau - TCEB ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
เชิงธุรกิจ รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและต้องไม่เป็นภาระ
ของรัฐในอนาคตก่อนขอรับการสนับสนุนตามขั้นตอน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อติดตามผล
ความคืบหน้า ได้มีการหารือเกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมและบริหารจัดการ
ว่าจะดาเนินการอย่างไร ได้เสนอว่า ควรหางบประมาณเหลือจ่ายเพื่อมาดาเนิน
การศึกษาความเหมาะสม จึงขอสอบถามในที่ประชุมว่ามีงบประมาณเหลือจ่าย หรือ
งบประมาณช่องใด เพื่อที่จะมาดาเนินการ
ประธาน
ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Mice City ที่จะเชื่อมกับศูนย์ประชุมฯ โดยการใช้
งบประมาณสาหรับเรื่องศึกษาความเหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท และได้
ประสานไปยัง TCEB และประสานสานักงบประมาณ ขณะนี้รัฐบาลจะมีเงินงบประมาณ
จาก พรบ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 และเงินรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
/จาเป็น...
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จาเป็นอีกก้อน และให้ทาง TCEB เสนอขอใช้งบประมาณไปยังสานักงบประมาณแล้ว
ดังนั้น หากเสนอขอใช้เงินงบประมาณจากตรงนั้นจะมีทางเป็นไปได้มากกว่า เนื่องจาก
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะไม่เพียงพอ
รับทราบ

5.3 โครงการผันน้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
จากมติที่ประชุมครม.สัญจร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ได้เห็นชอบ
ประธานหอการค้า
โครงการผันน้าจากเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์มาสู่กลุ่มจังหวัดเรา มีผลความคืบหน้า
กลุ่มจังหวัดฯ
อย่างไร หามีผลการดาเนินงาน จะมีผลประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยิ่ง แม้จะไม่ได้เสนอ
ผ่านกลุ่มจังหวัด แต่เสนอโดยจังหวัดนครราชสีมา แต่ผลที่จะได้รับมีมาก
ประธาน
ฝากให้มหี นังสือไปยังโครงการชลประทานนครราชสีมา เพื่อติดตามความ
คืบหน้าอีกครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.4 โครงการ การจัดประชุมวิชาการโลกเทิดพระเกียรติด้านบรรพชีวิน
วิทยาและพัฒนานิทรรศการพิพิธภัณฑ์โคราชจีโอพาร์ค
นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เรามีเส้นทางท่องเที่ยวช้าง
ประธานหอการค้า
ตั้งแต่ช้างดึกดาบรรพ์(จังหวัดนครราชสีมา) ไปสู่ช้างยุคปญจจุบัน (จังหวัดสุรินทร์)
กลุ่มจังหวัดฯ
จึงจะขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการจัดประชุมวิชาการโลกเทิดพระเกียรติด้าน
บรรพชีวินวิทยาและพัฒนานิทรรศการพิพิธภัณฑ์โคราชจีโอพาร์ค ซึ่งงานดังกล่าวสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เป็นองค์ประธานในการจัดงานครั้งที่ 1
ไปแล้ว สาหรับครั้งที่ 2 จะสร้างในแง่ของกลุ่มจังหวัดมีอัตลักษณ์ ความเป็นบรรพชีวิน
จึงเห็นควรสนับสนุนโครงการต่อไป โดยขอหารือว่าจะสามารถของบประมาณผ่าน
ช่องทางใด
ประธาน
ฝากฝุายเลขานุการ พิจารณาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
**************************

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

