รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 4 / 2560
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายอัสนีย์
เชาว์วาทิน
4. นายปรีชา กลีบสุข
5. นายประกาย ผลสว่าง
6. นางขวัญจิตต์ เกตุสระน้อย
7. นางภัทมาภรณ์ บุญชู
8. นายจาเริญ เปล้ากระโทก
9. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
จังหวัดชัยภูมิ
10. นายวิทยา มากปาน
11. นายณัฐพล ธานีรัตน์
12. นางสาวประเทือง คานาค
13. นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์
14. นายมนตรี ชาลีเครือ
15. นายชลชิต ศรีโยธี
16. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
17. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
18. นายสมภาร เสี่ยงบุญ
จังหวัดบุรีรัมย์
19. นายประภาส รักษาทรัพย์
20. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
21. นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
22. นายสุรเศรษฐ์ คุณมาศ
23. นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย
24. นายสมศรี ทองหล่อ
25. นายยุทธนา ทองหล่อ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/เลขานุการ ก.บ.ก.
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
นายกสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
แทน พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
แทน ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
/จังหวัดสุรินทร์...

-2จังหวัดสุรินทร์
26. นางสาวดวงพร บุญครบ
27. นายธนยศ แสนสุขใส
28. นายเอนก รัตน์รองใต้
29. นางสาวอุทุมพร ฉลาดรอบ
30. นายกุญชร เลือดสกุล
31. นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
4. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
5. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
6. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
7. นายอุทัย แสนกล้า ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
8. นางลาวัลย์ งามชื่น ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม
ผู้อานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา
2. นายชิตชนก สมประเสริฐ
ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 8
3. นายไพฑูรย์ ยังรักษา
นายช่างชลประทานอาวุโส
4. นางสาวพจนา วรนาม
วิศวกรชลประทาน
5. นายโอฬาร ทองศรี
นายช่างชลประทานอาวุโส
6. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
7. นายสมพงษ์ จันทรอมรพร
นายช่างชลประทานอาวุโส
8. นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
9. นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
10. นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
11. ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12. นายชนก ขุนเพชรวรรณ
หัวหน้าวิศวกรชลประทาน โครงการชลประทานลาปลายมาศ
13. นายโสพจน์ จันทวาด
นายช่างชลประทานชานาญงาน
14. นางธัญธิตา ศรีสุระ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
15. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
16. นางสาวมณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
17. ดร.โสภณ ผลประพฤติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
18. นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
/นายสันกฤษ...

-319. นายสันกฤษ ทรัพย์ประดิษฐ์
20. พ.ต.ท.หญิง ดวงพร มาชัย
21. นายสุทธินันท์ เชื้อสาทุม
22. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
23. นายสุรัตน์ ดิษฐเชาวลิต
24. นายอดิศร แดนแก้วมูล
25. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
26. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภักดี
27. นางจริยา ดีเสมอ
28. นายจักรกฤษณ์ ศรีละคุณ
29. นายสมพร ปองไว้
30. พ.ต.อ. พิชิศ ปีติธีระโชติ
31. นายพัฒนศักดิ์ แก้วหอม
32. นางจิตติพร จินดาแก้ว
33. นายไชยยศ วิทยา
34. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
35. นายวิเศษ เสาวรัจ
36. นายสทิศ สิทธิมณีวรรณ
37. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
38. นางสาวอรุณี ชาญหัด
39. นางสาวอริยา เคียงวิมลรัตน์
40. นางสาวโชติรส มีอานาจ
41. นางสาวทองคา รักวงษ์
42. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
43. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
44. นางสาววิชชุลดา สันติชัยรัตน์
45. นางสาวยุพิน มิกขุนทด
46. นางสาวศิริลักษณ์ แพะขุนทด

ผู้อานวยการกองช่าง
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
นายช่างโยธาชานาญงาน
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
วิศวกรโยธาชานาญการ
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายวิศกรรมโครงการชลประทานสุรินทร์
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
รักษาราชการแทนสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
/เริ่มประชุม…

-๔เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 4/2560 นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ติดภารกิจสาคัญ ได้มอบหมายให้ผม เป็นประธานการประชุมแทนในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุ มครั้ งที่ แล้ ว (ครั้ งที่ 3/2560 เมื่ อวั นอั งคารที่ 27 ธั นวาคม
2559)
- ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ฯ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2560 เมื่ อ วั น ที่
27 ธันวาคม 2559 ตามเอกสาร จานวน 1๖ หน้า หากมีคาหรือข้อความใด ที่เห็นว่า
คลาดเคลื่ อนไม่ ตรงกับ ข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ ไข/ปรับปรุง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณา และขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป

เลขานุ ก าร

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เลขานุการ

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 ธันวาคม 2559
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง การติดตามผลการดาเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรร จานวน 388,534,500 บาท พ.ร.บ. โอน
งบประมาณ (ดึงกลับ) จานวน 27,156,230 บาท งบประมาณคงเหลือ จานวน
361,378,270 บาท เหลือจ่าย 5,741,180.65 บาท มีเงินบริหารโครงการจริง
จานวน 355,637,089.35 บาท งบประมาณ ที่เบิกจ่ายในภาพรวมแล้ว จานวน
348,895,806.95 บาท (ร้อยละ 98.10) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปได้ดังนี้

/ตาราง...
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จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น

ผลการเบิกจ่าย
93,028,516.50
93,300,292.34
88,339,167.88
70,778,798.24
2,249,031.99
348,895,806.95

ร้อยละ
100 %
98 %
100 %
93 %
100 %
98 %

ยังไม่เบิกจ่าย
1,459,000
5,283,281.90
10,311,531.90

เงินเหลือจ่ายพับไป
901,119.50
1,180,707.16
2,208,410.12
999,975.86
450,968.01
5,741,180.65

- จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ คือโครงการ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร จานวน 3 กิจกรรม จานวน 1,459,000 บาท
- กิจกรรมขุดลอกคลองยายเข็ม บ้านโนนคร้อเหนือ หมู่ที่ 11 ตาบล
บ้านข้าม อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ (เหลือจ่าย) จานวน 499,000 บาท
- ขุดลอกลาห้วยหวาย หมู่ที่ 1,10 ตาบลหลุบคา อาเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ (เหลือจ่าย) จานวน 460,000 บาท
- ขุดลอกสระเจ็ดหมื่น หมู่ที่ 3 ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ (เหลือจ่าย) จานวน 500,000 บาท
- จั งหวั ดสุ ริ นทร์ ยั งมี โครงการที่ ยั งเบิ กจ่ ายไม่ แล้ วเสร็ จ 1 โครงการ จ านวน
5,283,281.90 บาท คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบ
น้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านโนนสวรรค์ ตาบลยางสว่าง อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แทนโครงการ
ชลประทาน สร.

มติที่ประชุม

จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมขุดลอกคลองยายเข็มส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่าง
การตรวจรับ กิจกรรมขุดลอกลาห้วยหวาย ผู้รบั จ้างดาเนินการขุดลอกแล้ว คาดว่าจะดาเนินงานเสร็จ
ภายในสัปดาห์นี้ กิจกรรมขุดลอกสระเจ็ดหมื่น สูบน้าออกแล้วแต่ยังไม่สามารถดาเนินการ ได้เนื่องจาก
สภาพดินยังอ่อนอยู่ รถขุดไม่สามารถลงไปได้ คาดว่าหลังจากที่สภาพดินเหมาะสมจะได้เร่งดาเนินการต่อไป
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้าง
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านโนนสวรรค์ ตาบลยางสว่าง อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 13,954,000 บาท ยังไม่สามารถเบิกจ่าย งบประมาณส่วนที่เหลือจานวน
5,283,281.90 บาท ได้ เนื่องจากราษฎรไม่ยินยอมให้ดาเนินการก่อสร้างคลองส่งน้าในพื้นที่ตามที่
ออกแบบไว้ จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไข สัญญาจ้างเพื่อปรับลดงานและส่งเงินคืน จึงขอหารือขอความ
เห็นชอบที่ประชุมในการแก้ไขสัญญาดังกล่าว
ทีป่ ระชุมได้หารือและพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มอบอานาจการดาเนินโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ดาเนินการแทนกลุ่มจังหวัดฯ แล้ว จึงเป็นอานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ในการ พิจารณาแก้ไขสัญญาดังกล่าว และให้เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป
/3.2 เรื่อง การติดตาม...
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จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น

3.2 เรื่อง การติดตามผลการดาเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่สานักงบประมาณได้มีหนังสือสานั กงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร
0717.1/26079 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ในไตรมาสที่ 2 ดังนี้
- ภาพรวม
ต้องเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 52
- รายจ่ายประจา ต้องเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 55
- รายจ่ายลงทุน ต้องเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 40
โค ร งก าร ต าม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก าร ป ร ะ จ า ปี ก ลุ่ ม จั งห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัด ฯได้รับ
จัดสรร จานวน 350,273,100 บาท สานักงบประมาณ ปรับลดงบประมาณไม่จัดสรร
จานวน 1,274,000 บาท คงเหลือ งบประมาณได้รับจัดสรร จานวน 348,999,100 บาท
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลการเบิกจ่าย จานวน 10,905,512.92 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.55 ดังนี้
งบที่ได้รับจัดสรร
69,925,500
89,067,500
92,215,300
94,790,800
3,000,000
348,999,100

เบิกจ่าย
เหลือจ่าย
361,340
8,740,820
1,073,535
9,456,117
5,074,180.59
735,528
3,702,992
23,219,270
693,465.33
10,905,512.92 42,151,735

ยังไม่เบิกจ่าย
ร้อยละ
60,823,340
0.59
78,537,848
1.35
86,405,591.41
5.55
67,865,538
5.17
2,306,534.64 23.12
295,941,852.08 3.55

สาเหตุที่ ผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจากยังอยู่ใ นช่วงของการเริ่ ม
ดาเนิน การ จากการติดตามปรากฏว่าผลการเบิกจ่ายยังล่าช้าอยู่ จึงได้เสนอขอให้เร่ง
ดาเนินการ โดยเฉพาะงบดาเนินการพยายามให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม คาดว่าในเดือน
หน้าความก้าวหน้าจะสูงขึ้น จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ ขอให้ กลุ่มจังหวัดและจังหวัดเร่งรัดการดาเนินการ ให้ ได้ตามเป้าหมายการ
เบิ กจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ในไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมต้องเบิกจ่าย
ประมาณ ร้อยละ 52

/ผู้แทนโครงการ...
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3.3 การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 เห็นชอบ
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ. ... ตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ
(ก ลุ่ ม จั งห วั ด ) ต า ม ค า ข อ โค ร งก าร ข อ งส่ ว น ร าช ก า ร แ ล ะ ก ลุ่ ม จั งห วั ด ใน พื้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. ....
และลงมติเห็ น สมควรประกาศใช้เป็ น กฎหมายในวาระที่ 3 เมื่ อวัน ที่ 27 มกราคม
2560 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับความเห็นชอบโครงการ
ของส่ ว นราชการและกลุ่ ม จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1
รวมงบประมาณ 4,472,811,300 บาท จาแนกได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. งบประมาณที่จัดสรรไปยังหน่วยงานตรง (Function) จานวน 556,343,500 บาท
ประกอบด้วย
(1) กระทรวงคมนาคม (ท่าอากาศยาน) งบประมาณ 245,400,000 บาท
(2) กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) งบประมาณ
194,515,500 บาท
(3) กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 116,428,000 บาท
(ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จานวน 39,310,000 บาท
(ข) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จานวน 4,000,000 บาท
(ค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จานวน
73,118,000 บาท

/ตาราง...
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1 (กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทาง ทางอากาศ
1.1 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
1.2 ท่าอากาศยานนครราชสีมา
2 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์)
กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์)
3 (กระทรวงศึกษาธิการ)
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิ
แปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 200 แปลง 800,000 ไร่
2.1 นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมสร้างมาตรฐานข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์
- จัดทามาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์
- อบรมมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์นครชัยบุรินทร์แบบมี
ส่วนร่วม (PGS)
- ตรวจรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์นครชัยบุรินทร์แบบมีส่วน
ร่วม (PGS)
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์)
- จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศและแอพพิเคชั่นการผลิตข้าวหอม
มะลินครชัยบุรินทร์
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
2.2 เพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตข้าว
หอมมะลินครชัยบุรินทร์
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์)
2.3 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์
- ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์)

งบประมาณ

ได้รับจัดสรร

250,000,000

245,400,000

170,000,000
80,000,000

165,500,000
79,900,000

221,873,000

194,515,500

50,000,000

25,000,000

171,873,000

169,515,500

131,820,400

116,428,000

50,820,400
50,820,400

50,428,000
50,428,000

964,050
644,400

964,050
644,400

1,211,950

1,211,950

4,000,000

3,810,000

19,000,000

18,797,600

12,500,000

12,500,000
/ตาราง...
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- ศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวครบวงจร
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา)
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดทาแผนที่นาเที่ยวอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดนครชัย
บุรินทร์ และ Application
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
กิจกรรมหลักที่ 4 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)
กิจกรรมหลักที่ 5 โรดโชว์ธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 2560
(หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

งบประมาณ
12,500,000

ได้รับจัดสรร
12,500,000

81,000,000

66,000,000

25,000,000

24,000,000

23,000,000

23,000,000

3,000,000

3,000,000

10,000,000

5,000,000

20,000,000

11,000,000

2. งบประมาณที่จัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
งบประมาณ 3,916,467,800 บาท จาแนกเป็นโครงการจานวน 5 โครงการ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมันสาปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร
กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ SMEs กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 6 นครชัยบุรินทร์ฟู๊ดวัลเลย์
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
กิจกรรมที่ 1 นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
กิจกรรมที่ 3 ปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบขนส่งเนื้อเย็นคุณภาพ

2,928,803,300
1,798,416,900
496,729,200
94,918,200
520,000,000
10,000,000
8,739,000
114,693,100
663,500
92,888,200
4,604,400
10,726,000
817,000

/ตาราง...

-10ที่

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาตลาดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคคุณภาพ
กิจกรรมที่ 8 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพและผลิตรังไหมสูง
กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมใรรูปแบบ SME 3 กลุ่ม
กิจกรรมที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบสหกรณ์
4 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพและการรักษาความปลอดภัยเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวชน์และการค้าชายแดน
กิจกรรมที่ 4 Amazing Thai Host
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมที่ 7 มหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ 2017 INTERNATIONAL AIR
SHOP & AIR RACE FEST 2017
กิจกรรมที่ 8 ก่อสร้างอาคารบ้านพักบริการประชาชนของสานักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
5 โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการจานวน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

งบประมาณ
904,000
1,130,000
2,960,000
39,334,400
1,000,000
3,734,000
14,000,000
18,040,400
2,560,000
633,337,000
80,000,000
188,300,000
321,070,000
2,500,000
30,000,000
8,097,000
2,970,000
400,000
200,300,000
200,300,000
3,916,467,800

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การกาหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบรายกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพิ่มเติม
ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และเสนอจังหวัดผู้รับผิดชอบตามโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้

/ตาราง...

-11โครงการ/กิจกรรมหลัก

หน่วยงานเจ้าภาพ
งบประมาณ (บาท)
คาขอ
ปรับลด
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัย 3,840,179,600 2,928,803,300
บุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการน้า
2,481,000,000
1.1 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้าและกระจายน้าเพื่อ 816,824,000
การเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ
1.2 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้าและกระจายน้าเพื่อ 1,664,176,000
การเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในลุ่มน้าต่างๆ
กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าว
หอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์
200 แปลง 800,000 ไร่
2.1 นวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรมสร้างมาตรฐานข้าว
หอมมะลินครชัยบุรินทร์

714,179,600

1,798,416,900
760,183,200 4 จังหวัด
1,038,233,700 4 จังหวัด
496,729,200

5,179,600

จ.สุรินทร์

2.2 เพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ
ผลิตข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์

278,350,149

จ.นครราชสีมา

2.3 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว
หอมมะลินครชัยบุรินทร์

413,649,851

จังหวัดสุรินทร์

2.4 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด
และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินครชัยบุรินทร์

17,000,000

จ.นครราชสีมา

กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดมัน
สาปะหลังแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 70 แปลง
140,000 ไร่
3.1 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการลดต้นทุน
การผลิตมันสาปะหลัง
3.2 เพิ่มศักยภาพแปรรูปมันสาปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า
3.3 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดมันสาปะหลัง
กิจกรรมหลักที่ 4 ปฏิรูปภาคการเกษตร 20,000 ราย
100,000 ไร่
4.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทาการเกษตรทฤษฎีใหม่
4.2 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไปทาเกษตรอื่น
กิจกรรมหลักที่ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศ SMEs กลุ่มนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 6 นครชัยบุรินทร์ฟู๊ดวัลเลย์

95,000,000

94,918,200

80,894,000

80,894,000

จ.นครราชสีมา

12,870,000
1,236,000
520,000,000

12,870,000
1,154,200
520,000,000

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

260,000,000
260,000,000
20,000,000

260,000,000
260,000,000
10,000,000

จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

10,000,000

จ.นครราชสีมา
8,739,000
จ.นครราชสีมา
/ตาราง...

-122. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัย
บุรินทร์ครบวงจร
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
กิจกรรมนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาพื้นที่
กิจกรรมพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งเนื้อเย็นคุณภาพ
กิจกรรมพัฒนาสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัย
กิจกรรมพัฒนาตลาดโคเนื้อมีชีวิตและเนื้อโคคุณภาพ
กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมปรับรูปแบบการเลี้ยงแพะ
3. โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย แบบบูรณาการ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมให้ได้
คุณภาพและผลผลิตรังไหมสูง (400 ราย)
กิจกรรมหลักที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการสาวไหมให้ได้
มาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมแบบแปลงใหญ่ด้วยพลังงานทดแทน
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม
ในรูปแบบ SME 3 กลุ่ม
กิจกรรมหลักที่ 5 จัดตั้งธนาคารกลางเส้นไหมในรูปแบบ
สหกรณ์
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และการรักษาความปลอดภัย
เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้า
ชายแดน
1) ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวและ
การค้าชายแดนในกลุ่มนครชัยบุรินทร์
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาดโตน
3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว
4) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูแลนคา
5) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่าหินงาม

115,600,000

114,693,100

93,673,000
700,000
10,726,000
817,000
904,000
1,130,000
3,000,000
4,650,000
41,105,500

92,888,200
663,500
10,726,000
817,000
904,000
1,130,000
2,960,000
4,604,400
39,334,400

4 จังหวัด
จ.สุรินทร์
จ.สุรินทร์
จ.สุรินทร์
จ.สุรินทร์
จ.ชัยภูมิ
จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

1,000,000

1,000,000

จ.บุรีรัมย์

5,000,000

3,734,000

จ.ชัยภูมิ

14,000,000

14,000,000

4 จังหวัด

18,545,500

18,040,400

จ.นครราชสีมา

2,560,000

2,560,000 จ.สุรินทร์

948,790,000

633,337,000

80,000,000

80,000,000

519,290,000

321,070,000

470,000,000

271,780,000

4 จังหวัด

25,035,500
7,000,000
12,244,700
5,009,800

25,035,500
7,000,000
12,244,700
5,009,800

จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ
จ.ชัยภูมิ

4 จังหวัด

/ตาราง...

-13กิจกรรมหลักที่ 3 Amazing Thai Host
5,000,000
กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชา 30,000,000
รัฐ
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
20,000,000
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมมหกรรมการบินและการแข่งขันการบินนานาชาติ
3,000,000
2017
INTERNATIONAL AIR SHOW & AIR RACE FEST
2017
กิจกรรมก่อสร้างอาคารที่พักบริการประชาชนของ
400,000
สานักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
5. โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัข 200,300,000
จรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
5,145,975,100
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ
มติที่ประชุม

เลขานุการ

หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา

2,500,000
30,000,000

จ.นครราชสีมา

8,097,000

จ.นครราชสีมา

2,970,000

จ.นครราชสีมา

400,000
200,300,000

4 จังหวัด

จ.ชัยภูมิ
จ.นครราชสีมา

3,916,467,800

ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน และเห็นชอบในการกาหนดเจ้าภาพผู้รับผิดชอบราย
กิจกรรม ตามตารางข้างต้น
4.2 เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ใ ช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ยจากงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ขณะนี้การก่อหนี้ผูกพันได้เสร็จสิ้นแล้วและคาดว่าจะมีเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น
41,065,702 บาท มาจากจังหวัดนครราชสีมา 8,740,820 บาท จังหวัดชัยภูมิ
9,456,117 บ าท จั งห วั ด บุ รี รั ม ย์ 731 ,0 0 4 บ าท แ ล ะจั งห วั ด สุ ริ น ท ร์
22,137,760 บาท จังหวัดในกลุ่มได้เสนอขอรับการพิจารณาเงินเหลือจ่าย ทั้ง 4
จั งหวั ด โดยจั งหวั ด นครราชสี ม าเสนอขอรั บ การจั ด สรร 1 โครงการ 5 กิ จ กรรม
จานวน 32,757,000 บาท จังหวัดชัยภูมิ 1 โครงการ จานวน 3,360,000 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 โครงการ จานวน 340,504 บาท และจังหวัดสุรินทร์ 2 โครงการ
จานวน 13,950,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,407,504 บาท
จังหวัดนครราชสีมาขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จ านวน 2 โครงการ 13 กิ จกรรม งบประมาณ 23,415,198 บาท
ตามที่มีเงินเหลือจ่ายในระบบ GFMIS ที่เลขานุการได้แจ้ง ดังนี้

/ตาราง...

-14ที่
รายการเดิม
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ไปสู่ภูมิภาคและอาเซียน
จังหวัดนครราชสีมา
รายการเดิม
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายแยก
ทางหลวงหมายเลข 2 - ตาบลสัมฤทธิ์ อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.850 กิโลเมตร
งบประมาณ 50,000 บาท

รายการทีข่ อโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อม่อระบบโลจีสติกส์
จังหวัดนครราชสีมา

เหตุผลความจาเป็น
เหตุผลที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย
1) โครงการเดิมได้ดาเนินการ
บรรลุวตั ถุประสงค์แล้ว โดยมี
งบประมาณเหลือจ่ายจากการ
รายการใหม่
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย 2) โครงการใหม่ จาเป็นต้อง
ทาง บ้านโนนเลียบ - บ้านหนองยาง อาเภอเฉลิมพระ ดาเนินการ เพื่อเป็นการแก้ไข
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.700กิโลเมตร ปัญหาความเดือดร้อนของ
งบประมาณ 3,000,000 บาท
ประชาชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1

กิจกรรมที่ 2 ขยายผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีตเข้าแหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 224
ตอนหนองต้อ-ตาเมียง ระหว่าง กม 173+345- กม.
176+200 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรรี ัมย์ ขยาย
ผิวจราจรกว้าง 19.00 เมตร ระยะทาง 2.855 กม.
งบประมาณ 31,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างอาคารจัดแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหม บ้านสนวนนอก
หมู่ที่ 2 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรรี ัมย์ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่า
กว่า 180 ตร.ม.
งบประมาณ 355,600 บาท
กิจกรรมที่ 4 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอน
กรีต (โดยวิธี pavement In-Place Recycling) สาย
บ้านทมอ-บ้านทัพไทย ตาบลทมอ อาเภอปราสาท จัง
หวดสุรินทร์ ผิวทางจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.00-1.00 เมตร
งบประมาณ 2,374,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอน
กรีต (โดยวิธี pavement In-Place Recycling) ถนน
สายบ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดง
รัก จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200
กิโลเมตร
งบประมาณ 189,400 บาท

/ตาราง...

-15กิจกรรมที่ 6 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอน
กรีต (โดยวิธี pavement In-Place Recycling) ถนน
สายบ้านหนองจูบ หมู่ที่ 2 ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดง
รัก จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,087,688 บาท

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี
pavement in-place recycling) สายแยกทางหลวง
หมายเลข 205 บ้านโนนเมือง ตาบลบัลลังก์ อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.700
กิโลเมตร
งบประมาณ 3,000,000 บาท

กิจกรรมที่ 7 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอน
กรีต (โดยวิธี pavement In-Place Recycling) ถนน
สายอาเภอรัตนบุรี-บ้านระเวียง ตาบลระเวียง อาเภอ
โนนนาราย จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กม.
งบประมาณ 912,312 บาท
กิจกรรมที่ 8 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนก
รีต (โดยวิธี pavement In-Place Recycling) ถนนสาย
อาเภอรัตนบุรี-บ้านระเวียง ตาบลระเวียง อาเภอโนนนา
ราย จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2.200 กม.
งบประมาณ 2,276,488 บาท

กิจกรรมที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกไผ่ ตาบลหมื่นไวย อาเภอเมือง
นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 1.128 กิโลเมตร
งบประมาณ 3,800,000 บาท

คมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อ
ระบบโลจีสติกส์
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดย
วิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนสายสถานี
รถไฟบ้านใหม่ - บ้านหนองปลิง ตาบลบ้านใหม่ อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง
3.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,523,512 บาท
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
ถนนสายสถานีรถไฟบ้านใหม่ - บ้านหนองปลิง ตาบล
บ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,357,000 บาท

กิจกรรมที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
คอกวัว หมู่ที่ 6 (สายสี่แยกคอกวัว-ลานไทบายพาส)
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
600 เมตร
งบประมาณ 1,357,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
ถนนสายสถานีรถไฟบ้านใหม่ - บ้านหนองปลิง ตาบล
บ้านใหม่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 940,308 บาท

กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านดอนเต็ง ตาบลหนองตาดใหญ่ ถึงทางเชื่อมบ้าน
หญ้าคา อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร
งบประมาณ 5,696,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)
ถนนสายสถานีรถไฟ นม.1001 แยก ทล.2 โรงพยาบาลบัวใหญ่ ตาบลบัวใหญ่ อาเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 4,755,692 บาท

/ตาราง...

-16กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน
กรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนน
สายสถานีรถไฟ นม.1001 แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบัว
ใหญ่ ตาบลบัวใหญ่ อาเภอ บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 114,308 บาท
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน
กรีต (โดยวิธี pavement In-Place Recycling) ถนน
สาย แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านห้วยหว้านไพร
ตาบลดงบัง อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร
ระยะทาง 2.500 กม.
งบประมาณ 357,692 บาท
กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน
กรีต (โดยวิธี pavement In-Place Recycling) ถนน
สาย แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านห้วยหว้านไพร
ตาบลดงบัง อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50
เมตร ระยะทาง 2.500 กม.
งบประมาณ 309,308 บาท

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมที่ 1 ขุดลอกอ่างฝายใหญ่ (บางส่วน) บ้านสระ
สี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4 ตาบลโคกกระเบือ้ ง อาเภอบ้าน
เหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 70 เมตร ยาว 100
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ลึก 2.00 เมตร
งบประมาณ 472,000 บาท

กิจกรรมที่ 2 ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 6 ตาบลโคกกระเบื้อง อาเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 12 เมตร ยาว 1,400
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ลึก 1.50 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท

โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
- เครื่องสีข้าวกาลังการผลิต 2 ตัน/วัน 5 เครื่อง
จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 190,692 บาท
- เครื่องสีข้าวกาลังการผลิต 2 ตัน/วัน 5 เครื่อง จังหวัด
ชัยภูมิ
งบประมาณ 29,308 บาท
- เครื่องบรรจุศูนย์ยากาศ 1 ถุง 5 เครื่อง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 6,292 บาท
- เครื่องบรรจุศูนย์ยากาศ 1 ถุง 5 เครื่อง จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 43,708 บาท
- เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น ขนาด 150 กก. 5 เครื่อง
จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 50,000 บาท
- เครื่องเย็บกระสอบมือถือ 17 เครื่อง จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 25,500 บาท
- เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น ขนาด 200 กก. 17 เครื่อง
จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 60,231 บาท
- เครื่องทาความสะอาดเมล็ดพันธุข์ ้าว 17 เครื่อง
จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 7,759 บาท

กิจกรรมที่ 3 ขุดลอกคลองลาห้วยม่วง บ้านหนองปรือ
โปร่ง หมู่ที่ 7 ตาบลโคกกระเบื้อง อาเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ 222,798 บาท
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-17- เครื่องทาความสะอาดเมล็ดพันธุข์ ้าว 17 เครื่อง
จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 42,527 บาท
- เครื่องสีข้าวกาลังการผลิต 2 ตัน/วัน 5 เครื่อง
จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 175,465 บาท
- เครื่องบรรจุศูนย์ยากาศ 1 ถุง 5 เครื่อง จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 26,840 บาท
- เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น ขนาด 150 กก. 5 เครื่อง
จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 9,550 บาท

รายการที่ 4 ขุดลอกสระบ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ที่
16 ตาบลโคกกระเบื้อง อาเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา กว้าง 70 เมตร ยาว 75 เมตร ลาดเอียง
1:1.5 ลึก 3.00 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท

โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- ปรับปรุงระบบส่งน้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแหน
ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ 245,618 บาท
- ปรับปรุงระบบส่งน้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแหน ต.หนอง รายการที่ 5 ขุดลอกสระสาธารณะ (คุ้มน้อย) บ้าน
ไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
หนองปรือพัฒนา หมู่ที่ 16 ตาบลโคกกระเบื้อง อาเภอ
งบประมาณ 119,000 บาท
บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 65 เมตร ยาว
65 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ลึก 1.00 เมตร
งบประมาณ 119,000 บาท
- ปรับปรุงระบบส่งน้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแหน ต.หนอง รายการที่ 6 ขุดลอกหนองจาน ม.4 ต.หนองหว้า
ไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดพื้นที่
งบประมาณ 975,592 บาท
13,000 ตารางเมตร ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร จากระดับ
ดินก้นหนอง หรือปริมาตรดินขุด 26,000 ลูกบาศก์
- ปรับปรุงการกักเก็บน้าแก้มลิงกุดไข่นุ่นพร้อมอาคาร
เมตร พร้อมขนดินทิ้ง
ประกอบ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ 1,000,000 บาท
งบประมาณ 24,408 บาท
- ปรับปรุงการกักเก็บน้าแก้มลิงกุดไข่นุ่นพร้อมอาคาร
ประกอบ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ 585,912 บาท
-ปรับปรุงการกักเก็บน้าแก้มลิงอ่างเก็บน้าเหล่าใหญ่
พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสะอาด ต.บ้านแก้ง อ.
แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ 518,088 บาท
- ปรับปรุงการกักเก็บน้าแก้มลิงอ่างเก็บน้าเหล่าใหญ่
พร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสะอาด ต.บ้านแก้ง
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ 1,830,192 บาท

รายการที่ 7 ขุดลอกหนองกระโหนน บ้านหนองผือ
หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหว้า อาเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา พื้นที่ขุดไม่น้อยกว่า 14,400 ตาราง
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร จากระดับดินก้นหนอง
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,800 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมขนดินทิ้ง
งบประมาณ 1,104,000 บาท
รายการที่ 8 ขุดลอกเก็บน้าตลุกหิน หมู่ที่ 6 บ้านดงบัง
ตาบลห้วยยาง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณ 3,000,000 บาท

-ปรับปรุงการกักเก็บน้าแก้มลิงอ่างเก็บน้าวังมะกอก
พร้อมอาคารประกอบ บ้านห้วยยางดี ต.ห้วยแย้ อ.หนอง
บัวระเหว จ.ชัยภูมิ
งบประมาณ 810,308 บาท

/ตาราง...

-18โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง
-เครื่องสับมันสาปะหลัง จังหวัดบุรีรมั ย์
งบประมาณ 3,900 บาท

หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่
รายการเดิม
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งทางบกสนับสนุนระบบราง
และเชื่อมต่อระบบโลจีสติกส์
จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 3,360,000 บาท

รายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งทางบกสนับสนุนระบบรางและเชื่อมต่อระบบ
โลจีสติกส์
จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 3,360,000 บาท

เหตุผลความจาเป็น
เหตุผลที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย
- เนื่องจากโครงการเดิมได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตของ
โครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แล้ว
- สอดคล้องกับแนวทางมติคณะรัฐมนตรี ตาม
รายการเดิม
รายการใหม่
หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก กิจกรรมที่ 1 ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นร 0506/ว 46 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place ถนนสายเปรมประชาชื่น หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเขว้า 2558 หัวข้อการดาเนินการตามแผนพัฒนา
Recycling) ถนนสายแยกทางหลวง
จังหวัดชัยภูมิ
เศรษฐกิจ
หมายเลข 201 - บ้านสระสี่เหลี่ยม ตาบล งบประมาณ 3,360,000 บาท
และสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน/
บ้านกอก อาเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ ผิว
ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 9
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง
ด้าน นโยบายความมั่นคงรวมถึงนโยบาย
ข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง
สาคัญเร่งด่วนที่จาเป็นต้องแก้ไขปัญหา 11
2.500 กิโลเมตร
เรื่อง
งบประมาณ 949,000 บาท
-เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
ปี พ.ศ.2560 แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
งบประมาณและเป็นความต้องการของ
Recycling) ถนนสายแยกทางหลวง
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทาง
หมายเลข 205 - บ้านแปรง (ทางหลวง
คมนาคมชารุดเสียหาย ใช้งานมานานขาดการ
หมายเลข 201) ตาบลหนองบัวโคก
บารุงรักษา
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 1.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,499,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก
คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling) ถนนสายแยกทางหลวง
หมายเลข 12 - บ้านห้วยหว้านไพร ตาบล
ดงบัง
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
/ตาราง...

-19ที่

รายการเดิม
0.00 - 1.50 เมตร ระยะทาง 2.500
กิโลเมตร
งบประมาณ 912,000 บาท

รายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย

เหตุผลความจาเป็น

หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน

หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์
ที่
1

2

จังหวัดบุรีรัมย์ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

รายการเดิม
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม
จังหวัดบุรีรมั ย์ งบประมาณ 220,000 บาท
รายการเดิม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหมูบ่ ้านท่องเที่ยว
วัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมย่อยการปรับปรุงและพัฒนาอาคารและ
ภูมิทัศน์พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกในหมู่บ้าน
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมนครชัยบุรินทร์
(จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
ท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม)
งบประมาณ 220,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ SMEs OTOP
เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
จังหวัดบุรีรมั ย์ งบประมาณ 120,504 บาท
รายการเดิม
กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม
การค้าชายแดน งบประมาณ 120,504 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
ระบบโลจีสติกส์สู่ภมู ิภาคและอาเซียน

รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและ
กระบือคุณภาพ จังหวัดบุรรี ัมย์
งบประมาณ 340,504 บาท
รายการใหม่
กิจกรรม เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพและป้องกันโรค
งบประมาณ 340,504 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
บุรีรัมย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร

เหตุผลความจาเป็น
เหตุผลที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย
1.เนื่องจากโครงการเดิมดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์และมีเงิน
เหลือจ่าย จึงนามาดาเนินโครงการใหม่ที่บรรจุ
ในแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของกลุ่ม
จังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2.สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 6.4 ดูแล
เกษตรกรให้มีรายได้ทเี่ หมาะสมด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสาคัญ
คือ
1)การดาเนินการด้านปศุสัตว์เพื่อ
เกษตรกรมีการดาเนินงานที่ช่วยให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลด
ต้นทุนและมีรายได้เพิม่ จากการประกอบ
อาชีพด้านการปศุสตั ว์
2)การทาให้สินค้าปศุสัตว์มีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐาน ปลอดภัย ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคสัตว์ติดคน
3)การดาเนินการด้านปศุสัตว์เพื่อ
เศรษฐกิจ
3.เป็นอาชีพทางเลือก เพิ่มโอกาส สร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกร
ผู้เลีย้ งสัตว์ในจังหวัดบุรีรมั ย์และเป็นการต่อ
ยอดโครงการเดิมที่ดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไปแล้ว โดยมีสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดบุรีรมั ย์เป็นหน่วยดาเนินการ

/

หัวหน้าสานักงาน...

หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดสุรินทร์

-20จังหวัดสุรินทร์ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ที่
รายการเดิม
1 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 1,570,000 บาท
รายการเดิม
กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้าบ้านชายทุ่ง ตาบลพรม
เทพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 1,570,000 บาท
หน่วยดาเนินการ โครงการชลประทาน
จังหวัดสุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดไปสูภ่ ูมภิ าคและอาเซียน
งบประมาณ
รายการเดิม
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโพนม่วง
ตาบลไพรขลา อาเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร์ ผิวทางจราจรกว้าง 6.00 เมตร
งบประมาณ 4,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านทมอ –
บ้านทัพไทย ตาบลทมอ อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ ผิวทางจราจรกว้าง
6.00 เมตร
งบประมาณ 690,000 บาท
หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวง
ชนบทสุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
ระบบโลจีสติกส์สู่ภมู ิภาคและอาเซียน
1 โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 7,690,000 บาท
รายการเดิม
กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้าบ้านชายทุ่ง ตาบลพรม
เทพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 7,690,000 บาท

รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสู่
ภูมิภาคและอาเซียน
รายการใหม่
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติ
กคอนกรีตสายบ้านซาด-บ้านยางบ่ออี
ตาบลเมืองบัว อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
0.00-1.00 เมตร ระยะทาง 0.390 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,760,000 บาท

เหตุผลความจาเป็น
เหตุผลที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจาก
การดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ของ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มาจัดทาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนเพื่อ
การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดไปสูภ่ มู ิภาคและ
อาเซียน เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทางและสามารถขนส่งผลผลิต
กิจกรรมที่ 2 ซ้อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัล ทางการเกษตรและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ติก
จังหวัดให้มีคุณภาพ ให้มีความมั่นคงและ
คอนกรีต สายบ้านหนองสนาง หมูท่ ี่ 12 – บ้าน ยั่งยืนในการใช้งาน และเพิ่มรายได้ให้กับ
หนองตายัง หมู่ที่ 16 ตาบลหนองใหญ่
ประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00
เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 4,500,000 บาท

หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน
ระบบโลจีสติกส์สู่ภมู ิภาคและอาเซียน

โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 7,690,000 บาท
รายการใหม่
กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าโครงการ
พิเศษจังหวัดสุรินทร์ ตาบลเทนมีย์ อาเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณ 7,690,000 บาท

เหตุผลที่ขอใช้เงินเหลือจ่าย
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายจากการ
ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มาจัดทาโครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าโครงการ
พิเศษจังหวัดสุรินทร์ ตาบลเทนมีย์ อาเภอเมือง

/ตาราง...

ที่

รายการเดิม
หน่วยดาเนินการ โครงการชลประทาน
จังหวัดสุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร

เลขานุการ

-21- ่ยนแปลง
รายการที่ขอโอนเปลี
หน่วยดาเนินการ โครงการชลประทาน
จังหวัดสุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร

เหตุผลความจาเป็น
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งน้าให้กับโครงการ
พิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคณ
ุ ซึ่งจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้อาชีพการเกษตรเชิงประยุกต์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นศูนย์บริหารจัดการภาค
การเกษตรครบวงจร พัฒนาอาชีพเกษตรกรใน
พื้นที่ให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไป

กรณีการขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัด โครงการ/กิจกรรมที่เสนอไม่
กระทบต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบยอดเงินเหลือจ่ายที่มีอยู่จริงในระบบดังนี้
จังหวัด

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
รวมทั้งสิ้น

รองผวจ.สร.

มติที่ประชุม

เงินเหลือจ่าย
ขอใช้(บาท)
(บาท)
8,740,820 23,415,198
9,456,118 3,360,000
731,004
340,504
22,137,760 13,950,000
41,065,702 41,065,702

เงินเหลือจ่ายที่
เหลือ(บาท)

หมายเหตุ

เงินเหลือจ่ายที่เหลือ
6,096,118 ของ จ.ชย., บร. สร.
390,500 จานวน 14,674,378
8,187,760 จ.นม. ขอรับการ
14,674,378 สนับสนุนทั้งหมด

สาหรับการขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์
ไม่เกิน วงเงิน ที่มี แต่ส าหรับ โครงการ/กิจกรรม การขอใช้เงินเหลื อจ่ายของจังหวัด
นครราชสี มา ขอรับ การสนั บ สนุน งบประมาณเหลื อจ่ายเพิ่ม เติมจากจังหวัดชัยภู มิ
จานวน 6,096,118 บาท บุรีรัมย์ จานวน 390,500 บาท และสุรินทร์ จานวน
8,187,760 บาท และในส่ ว นของที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าขอใช้ อี ก จ านวน
8,740,820 บาท รวมทั้งสิ้น 23,415,198 บาท และเนื่องจากเอกสารที่นาเข้าบาง
จังหวัดยังไม่ครบถ้วน จึงขอให้จัดทาเอกสารการขอใช้เงินเหลือจ่ายแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบอีกครั้งในคราวการประชุมครั้งต่อไป
ขอเน้ น ย้ าในเรื่องของวาระการประชุม โดยเฉพาะเรื่อ งพิ จารณา เป็ นเรื่องที่
สาคัญ เพราะฉะนั้นระบบเอกสารของฝ่ายเลขาจะต้องประสานงานกับจังหวัดต่างๆให้
ครบถ้วน ถ้าเป็นเรื่องพิจารณาจะต้องมีเอกสารให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณา
ทุกครั้ง
ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 6
การใช้ ง บประมาณเหลื อ จ่ า ยของจั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ ได้ ด าเนิ น งานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครง ข้อ 1 (1) และข้อ 4 อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก.
เห็นว่าการใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้นไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปี
/ของกลุ่มจังหวัด...

-22ของกลุ่ ม จั ง หวั ด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด เห็ น ชอบให้ ใ ช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ยจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ดังนี้ ตามที่
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เสนอข้างต้น
1. จังหวัดชัยภูมิ ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อจัดทาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ านการคมนาคมขนส่ ง ทางบกสนั บ สนุ น ระบบรางและเชื่ อ มต่ อ ระบบโลจี ส ติ ก ส์
กิจกรรมก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ ถนนสายเปรมประชาชื่น หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 3,360,000 บาท
2. จั งหวัดบุรีรัมย์ ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อ จัดทาโครงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการ
ผลิตโคเนื้อและกระบือคุณภาพ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพและ
ป้องกันโรค งบประมาณ 340,504 บาท
3. เห็นชอบในหลักการให้จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุรินทร์ ใช้เงินเหลือ
จ่ายตามข้อเสนอและให้ นาเอกสารรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5
เลขานุการ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
งบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ ส่ งแผนการ
ด าเนิ น งานและแผนการใช้ เงิ น ที่ จ ะบั น ทึ ก ในระบบ BBEVMIS หรื อ แบบ สงป.
301,302/1 เพราะสานักงบประมาณกาลังจะเปิดระบบให้ บันทึก เพื่อที่จะจัดสรรเงิน
และขอให้จังหวัด ส่วนราชการที่รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียด และเตรียมการจัดทา
โครงการเพื่อขออนุมัติต่อไป
การเตรียมการงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะดูในเรื่องของความพร้อมและ
ความจาเป็นของงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องของความพร้อมของ
โครงการ เช่น ปร.4,ปร.5 รูปแบบ TOR ในเสนอราคา ตามที่ได้เห็นชอบแล้วตาม y1 ก็
ให้จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มจังหวัด เพี่อที่กลุ่มจังหวัดจะส่งตัวเอกสารความพร้อม ไปแสดงตัว
ต่อสานักงบประมาณ

มติที่ประชุม
ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

รับทราบ

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้จดบันทึก
(นางสาวอรุณี ชาญหัด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

