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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 7 / 2560
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายนิวัต รองสวัสดิ์
4. นายปรีชา กลีบสุข
5. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์
6. นายชนะชัย ชอบบัว
7. นางภัทมาภรณ์ บุญชู
8. นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/เลขานุการ ก.บ.ก.
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีนครราชสีมา
หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

จังหวัดชัยภูมิ
9. นายณัฐพล ธานีรัตน์
10. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
11. นางสุนทรี ใจสุทธิ์
12. นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์
13. นายพันธุ์ธัช ศรีหาพล
14. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา
15. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
16. นายประภาส รักษาทรัพย์
17. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
18. นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
19. นางสาวธรรชณก ชั้นพิภพ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์
20. นายไชยยศ วิทยา
21. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
22. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
23. นางสาวอุทุมพร ฉลาดรอบ
24. นายกุญชร เลือดสกุล
25. นางสาวจิรฐา ชัยชนะไพศาล

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี จังหวัดสุรินทร์
/กรรมการ...
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กรรมการผู้ไม่มาร่วมประชุม
1. นายกสมาคมนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
4. ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
5. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
6. ภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
9. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
10. ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
11. ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
12. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
13. ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
14. ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสนิท รัตนศฤงค์
2. พ.ต.ท.บุญส่ง แก่นวงศ์
3. นายวินิจ บุตรสุด
4. นางณิชาภัทร ชามขุนทด
5. นายปภาชัย เพิคขุนทด
6. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์
7. นายประกาย สว่างผล
8. นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล
9. นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน
8. นายกิติพงษ์ เบี้ยวโกฎิ
๙. นางสาวเกศกนก หมี่กุละ
10. นายรัฐนนท์ ไชยสิทธิ์
11. นายณัฐนาท สันทัดพร้อม
12. นางสาวสุภาวดี รัตนโสภา
13. นายสุพจน์ ศรีสงคราม
14. นายสันกฤต ทรัพย์ประดิษฐ์
15. นายพินิจ ช่างไม้
16. นายสุนทร อุเทนสุต
17. นางสาวศิริลักณ์ วงศ์ภัคดี
18. นางลักขณา บุญนา
19. นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ
20. นางสาวอรุณี ชาญหัด
21. นางสาวโชติรส มีอานาจ

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดอาเภอบัวใหญ่ (แทน)
ปลัดอาเภอเทพารักษ์
นายช่างโยธา
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
เลขาประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตาบลบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตาล อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
22. นางสาวทองคา...

22. นางสาวทองคา รักวงษ์
23. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
24. นางสาวเสาวลักณ์ เมฆนาคา
25. นางสาวรุ่งอรุณ คาฝ้าย
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สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

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

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เลขานุการ

หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 7/2560 นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ติดภารกิจสาคัญ ได้มอบหมายให้ผม เป็นประธานการประชุมแทนในครั้งนี้
รับทราบ
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
2560)
- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวัน ที่
11 พฤษภาคม 2560 รวม 34 หน้า หากมีคาหรือข้อความใด ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อนไม่
ตรงกับข้อเท็จจริง และประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และแจ้งฝ่าย
เลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง การติดตามผลการดาเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรร จานวน 388,534,500 บาท เบิกจ่ายในภาพรวม
แล้วจานวน 354,504,754 บาท (ร้อยละ 99.68) ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560
จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ คือ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร จานวน 1 กิจกรรม 500,000 บาท
- ขุดลอกสระเจ็ดหมื่น หมู่ที่ 3 ตาบลศรีสาราญ อาเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ (เหลือจ่าย) จานวน 500,000 บาท
/ผลการเบิกจ่าย...

เลขานุการ
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่สานักงบประมาณได้มีหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร
0717.1/26079 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ในไตรมาสที่ 3 ดังนี้
- ภาพรวม
ต้องเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 73
- รายจ่ายประจา ต้องเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 55
- รายจ่ายลงทุน ต้องเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 63
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ าง 1 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่ ม จั งหวั ด ฯได้ รั บ จั ด สรรจ านวน
350,273,100 บาท สานักงบประมาณปลัดลดงบประมาณไม่จัดสรร จานวน 1,274,000
บาท คงเหลือ งบประมาณได้รับจัดสรร จานวน 348,999,100 บาท ณ วันที่ 5 มิถุนายน
2560 มีผลการเบิกจ่าย จานวน 111,520,189.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.48 ดังนี้
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มจังหวัด ฯ
รวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

งบที่ได้รับจัดสรร
69,925,500
89,067,500
92,215,300
94,790,800
3,000,000
348,999,100

เบิกจ่าย
22,100,292
36,038,856
19,708,333
32,661,347
1,011,360
111,520,189

คิดเป็นร้อยละ
36.12
45.27
21.54
46.37
33.71
36.48

รั บ ทราบ ขอให้ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด เร่ ง รั ด การด าเนิ น การ ให้ ไ ด้ ต าม
เป้าหมายการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video
Conference) เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจแนวทางการติดตามตรวจสอบและ
สังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว2722 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
2560)
ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. และ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จัดประชุมเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
(video Conference) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และได้จัดทาสรุปผลการประชุมดังกล่าว และเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการขับเคลื่อนการดาเนินงานในพื้นที่จังหวัด จึงให้
จังหวัดสนับสนุนการดาเนินงานหน่วยงานตรวจสอบ
รับทราบ
/มติที่ประชุม...
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3.3 สรุปผลการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560
เพิ่มเติม
กลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อตอนล่ าง 1 ได้ อนุ มั ติ โครงการตามร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มจังหวัด ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 3,916,467,800 บาท แยกเป็น
รายจังหวัด ดังนี้
จัดสรร

อนุมัติแล้ว

ระหว่าง
เสนอ

จังหวัดนคราชสีมา 1,362,771,500 1,333,442,100
จังหวัดชัยภูมิ 757,296,200 745,051,500
จังหวัดบุรีรัมย์ 835,113,700 828,552,180
จังหวัดสุรินทร์ 961,286,400 871,543,400

-

รวมทั้งสิ้น 3,916,467,800 3,778,589,180

ไม่ขอรับ
จัดสรร

ยังไม่ส่งมา
เสนอ

ยกเลิก
โครงการ

282,500 26,046,900 26,046,900
12,244,700 12,244,700

3,000,000
-

คงเหลือ

-

6,561,520

-

-

-

-

46,743,000

-

-

43,000,000

-

53,587,020 38,291,600 38,291,600 46,000,000

ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา ยังมีโครงการ/กิจกรรม/รายการ ที่ยังไม่เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 26,046,900 บาท ดังนี้
1. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมย่อย เพิ่มศักยภาพการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต
ข้ า วหอมมะลิ น ครชั ย บุ ริ น ทร์ รายการ ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และข้ า วคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
งบประมาณ 643,800 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
- กิจกรรมย่อย พัฒ นาศักยภาพการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิ ตข้าว
หอมมะลินครชัยบุรินทร์ จานวน 2 รายการ
(1) รายการ ปรับปรุงพัฒนาและยกระดับโรงสีข้าวชุมชนให้มีคุณภาพ
งบประมาณ 5,057,400 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา
(2) รายการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ งบประมาณ 1,090,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมหลักที่ 3 ศูนย์ความเป็นเลิศ SMEs กลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 10,000,000 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมหลักที่ 4 นครชัยบุรินทร์ฟู๊ดวัลเลย์ งบประมาณ 8,739,000 บาท หน่วยงานที่
รับผิดชอบ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดชัยภูมิ

จั งห วั ด ชั ย ภู มิ โค รงก ารยั งมี โค รงก าร/กิ จ ก รรม /ราย ก าร ที่ ยั งไม่
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรมย่อย งบประมาณ
19,244,700 บาท ดังนี้
/1. โครงการพัฒนา...

6
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการค้าชายแดน
งบประมาณรวม 19,244,700 บาท
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว งบประมาณ
7,000,000 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูแลนคา งบประมาณ
12,244,700 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เงินเหลือจ่าย
๑) ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการของฝ่าย
เลขานุการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑
ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของ
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(1)การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้
. (ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการแทนโครงการเดิม
ข้อ ๒ การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่ มจังหวัด
นอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ถือว่า เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ
ข้อ 5 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดตามข้อ 2 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี
/ข้อ 4 ให้ ก.บ.ก. ...
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ข้อ ๔ ให้ ก.บ.ก. มีอานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ส านั กงาน ก.พ.ร. ได้ มีหนั งสื อด่วนที่ สุ ด ที่ นร 1203.2/ว3 ลงวันที่ 6 มีนาคม
2560 แจ้งแนวทางการขอเปลี่ ยนแปลงโครงการ โอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
และขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีที่มีผลกระทบต่อ
แผนฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องส่งคาขอให้สานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 18 เมษายน
2560 โดยให้แจ้งสานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมภาค เพื่อทราบ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่
มีความประสงค์ที่จะดาเนินการดังกล่าว
จังหวัดนครราชสีมา ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
2560
ผู้แทนสานักงานพัฒนาชุมชน
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจาปี ของกลุ่มจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
ที่
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
แผนงาน : ส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : ..การท่องเที่ยว
ที่ได้มาตรฐาน และ
ทันสมัยสูส่ ากล..
1 โครงการ...เสริมศักยภาพ
การดาเนินงานศูนย์กลาง
การซื้อขายผ้าไหมแห่ง
อาเซียน ..
กิจกรรม ยกระดับการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาดของ “ศูนย์ไหมนคร
ชัยบุรินทร์”

งบประมาณ

ที่

(บาท)

220,000

220,000

1

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ (ใหม่)
แผนงาน : ส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด
แบบบูรณาการ
ผลผลิต : การท่องเที่ยวที่ได้
มาตรฐาน และทันสมัยสู่
สากล
โครงการ เสริมศักยภาพ
การดาเนินงานศูนย์กลาง
การซื้อขายผ้าไหมแห่ง
อาเซียน
กิจกรรม : ตลาดนัดชุมชน
ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทาง
การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ไหมและOTOP”

งบประมาณ

เหตุผล

(บาท)
- เป็นงบประมาณเหลือ
จ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง
ได้ดาเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว ดังนัน้ จึง
ขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
และประชาสัมพันธ์
220,000 ศูนย์กลางการซื้อขายผ้า
ไหม/OTOP/ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และเป็นการต่อยอด
โครงการเดิมที่ดาเนินการ
220,000 บรรลุวตั ถุประสงค์ไปแล้ว
โดยมีสานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมาเป็น
หน่วยดาเนินงาน

/ตาราง...
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- งบลงทุน

220,000

- ค่าสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารขาย
สินค้า ขนาด กว้าง ๔
เมตร ยาว ๖ เมตร
จานวน ๘ หลังๆ
๑๕๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

- งบดาเนินงาน

220,000

- ค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ
220,000

- จัดแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหม
ผลิตภัณฑ์OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชน นครชัย
บุรินทร์

220,000

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
ของกลุ่ 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
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โครงการเสริม
ศั ก ยภาพการด าเนิ น งานศู น ย์ ก ลางการซื้ อ ขายผ้ า ไหมแห่ ง อาเซี ย น งบประมาณ
220,000 บาท ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ

จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
2560
ผู้แทนสานักงาน
สานักงานจังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ
จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
แผนงาน/ผลผลิต/
แผนงาน/ผลผลิต/
ที่
โครงการ/
งบประมาณ
ที่
โครงการ/
งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ
งบรายจ่าย/รายการ
เหตุผล
(เดิม)
(บาท)
(ใหม่)
(บาท)
แผนงาน : ส่งเสริม
แผนงาน : ส่งเสริม
ความจาเป็นที่ไม่
การพัฒนาจังหวัดและ
การพัฒนาจังหวัดและ
สามารถดาเนิน
กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
กิจกรรม/
ผลผลิต : การบริหาร
จัดการด้าน
ผลผลิต : การพัฒนา
พื้นที่/งบรายจ่าย/
ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมายโครงการ/

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)

และสิ่งแวดล้อม
1 โครงการ : พัฒนา
แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร

1.1 กิจกรรม : เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้าแก้มลิงหนอง
สาโรงพร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านไร่
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอ
บ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ

งบรายจ่าย
งบลงทุน
- ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ

ที่

(บาท)

9
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(เดิม) ได้ เนื่องจาก

1,000,000

552,000

552,000

1

โครงการ : พัฒนา
1,000,000
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง
ทางบกสนับสนุน
ระบบรางและ
เชื่อมต่อโลจีสติกส์
กิจกรรม : ก่อสร้าง 1,000,000 - เนื่องจากโครงการ
ผิวจราจรแอสฟัสต์
เดิมได้ดาเนินงานบรรลุ
สายบูรพาชัย
หมู่
วัตถุ ุประสงค์
ที่ 2 และ หมู่ที่ 14
และเป้าหมายผลผลิต
ตาบลบ้านเขว้า
ของโครงการตามที่
อาเภอบ้านเขว้า
ได้รบั การจัดสรร
จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณแล้ว
- สอดคล้องกับ
แนวทางมติ
คณะรัฐมนตรีตาม
หนังสือเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0506/ว
46 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558
หัวข้อการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ/นโยบาย
รัฐบาล ๑1 ด้าน /
ยุทธศาสตร์คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 9
ด้าน
งบรายจ่าย
งบลงทุน
- ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

นโยบายความมั่นคง
รวมถึงนโยบายสาคัญ
1,000,000 เร่งด่วนที่จาเป็นต้อง
แก้ไขปัญหา 11 เรื่อง
- เป็นโครงการที่บรรจุ

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)

งบประมาณ
(บาท)

ที่

10
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)
ไว้ในแผนขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2560 แต่ยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและเป็น
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
เพื่อแก้ไขปัญหา
เส้นทางคมนาคมชารุด
เสียหาย ใช้งานมานาม
ขาดการบารุงรักษา

1.2 กิจกรรม :
ก่อสร้างระบบส่งน้า
คลองน้าฝาย บ้าน
สาราญ ตาบลศรี
สาราญ อาเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
งบรายจ่าย
งบลงทุน
- ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
แผนงาน : ส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ผลผลิต
: การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
2 โครงการ : ส่งเสริม
การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรม : การ
ส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว "มหัศจรรย์
นครชัยบุรินทร์" ใน
ประเทศ

345,880

345,880

55,000

แผนงาน/ผลผลิต/
ที่
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
งบรายจ่าย
งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย
3 โครงการ : ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล
กิจกรรม : การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์
งบรายจ่าย
งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย
รวมทั้งสิ้น
แผนงาน : ส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดผลผลิต :
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
1 โครงการ : ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ไหมสู่สากล

1.1 กิจกรรม การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์
งบรายจ่าย
งบดาเนินการ
- ค่าใช้สอย
1.2 กิจกรรม การ
พัฒนาไหมด้วย
นวัตกรรม
- งบรายจ่าย
- งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

ที่

(บาท)
55,000
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แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)

47,120

47,120
1,000,000

1,800,000

204,080

1,000

2

แผนงาน : ส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดผลผลิต :
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
โครงการ : พัฒนา
1,800,000
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง
ทางบกสนับสนุน
ระบบรางและ
เชื่อมต่อโลจีสติกส์
กิจกรรม: ก่อสร้าง
1,330,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก
เพชร หมู่ที่ 8 (สาย
ศาลตาคงเชื่อมตาบล
บ้านเพชร) ตาบล
บ้านตาล อาเภอ
บาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
งบรายจ่าย
๑,๓๓0,000
งบลงทุน
- ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

แผนงาน/ผลผลิต/
ที่
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
2 โครงการ : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง
ทางบกสนับสนุน
ระบบรางและเชื่อมต่อ
ระบบ โลจิสติกส์
กิจกรรม: ก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสต์สาย
เปรมประชาชื่น หมู่ที่
1 ตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
งบรายจ่าย
งบลงทุน
- ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
1 โครงการ : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง
ทางบกสนับสนุน
ระบบรางและเชื่อมต่อ
ระบบ โลจิสติกส์
กิจกรรม: ก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสต์สาย
เปรมประชาชื่น หมู่ที่
1 ตาบลบ้านเขว้า
อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ
งบรายจ่าย
งบลงทุน
- ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ที่

(บาท)

12
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)

งบประมาณ
เหตุผล
(บาท)

1,124,920

3

470000

1,800,000

โครงการ : พัฒนา
1,800,000
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง
ทางบกสนับสนุน
ระบบรางและ
เชื่อมต่อโลจีสติกส์
กิจกรรม: ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
๔๗๐,๐๐๐
เหล็ก หมู่ที่ 5 ตาบล
บ้านตาล (สายบ้าน
โนนน้อย) อาเภอ
บาเหน็จณรงค์จังหวัด
ชัยภูมิ
งบรายจ่าย
งบลงทุน
-ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
1,800,000

มติที่ประชุม

13
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
ของกลุ่ 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
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 งบประมาณ
2,800,000 บาท ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ
4.2 เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
ที่
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
แผนงาน : บูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
ผลผลิต : การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
1
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล
กิจกรรมที่ 1 :
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม
กิจกรรมย่อยที่ 1
การปรับปรุงและบูรณา
ทางหลวงเพื่อการ
ท่องเที่ยวอารยธรมขอม
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุ
รินร์และส่งเสริมการ

ส านั กงานจั งหวั ด นครราชสี ม า ขออนุ มั ติ ใช้ เงิ น เหลื อ จ่ า ยจากงบประมา
รายจ่ า ยประจ าปี ข องกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ดังนี้
งบประมาณ

ที่

(บาท)
58,853,000

58,853,000
58,853,000

43,513,000
43,513,000

1

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)
แผนงาน : บูรณาการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
ผลผลิต : การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 2
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม
กิจกรรมย่อยที่
1 การปรับปรุงและ
บูรณาทางหลวงเพื่อ
การท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอมในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินร์

งบประมาณ

เหตุผล

(บาท)
58,853,000

58,853,000
50,747,000 1) งบประมาณ
เหลือจ่ายจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง แล้ว
2) นามาดาเนิน
50,747,000 กิจกรรมภายใต้
โครงการเดิม จึงไม่
50,747,000 เป็นกรณีที่กระทบ
ต่อแผนพัฒนา ฯ
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ของ

14
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
ที่
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
ท่องเที่ยว
1) ซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง นม.4009 แยก
ทางหลวงหมายเลข
2150 - บ้านทานบ
พัฒนา อาเภอขาม
สะแกแสง-อาเภอพระ
ทองคา จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง
7.000 กิโลเมตร 1
สายทาง
2) ซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง บ้านปราสาท
เมืองแขก อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 1.300
กิโลเมตร 1 สายทาง
2) ซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง บ้านปราสาท
เมืองแขก อาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 1.300
กิโลเมตร 1 สายทาง
3) ซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง บ้านโนนหมัน บ้านมะดัน อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง
2.000 กิโลเมตร 1 สาย
ทาง

งบประมาณ
(บาท)

9,394,000

106,000

3,414,000

685,000

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

งบประมาณ

เหตุผล

(บาท)

1) ซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายทาง บ้าน
โคกสวาย - อ่างเก็บน้า
ลาเชียงไกร อาเภอพระ
ทองคา จังหวด
นครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 9.00 เมตร
ระยะทางยาว 2.500
กิโลเมตร (หน่วย
ดาเนินงาน : แขวงทาง
หลวงชนบท
นครราชสีมา)

กลุ่มจังหวัด ฯ แต่
9,500,000 อย่างใด

2) ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวัดป่าโนน
ม่วง บ้านหนองสระธาร
หมู่ที่ 10 ตาบลด่าน
เกวียน อาเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา ไป
บ้านหนองโสมง หมู่ที่
6 ตาบลหนองบัวศาลา
อาเภอเมืองนครราชีมา
จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทางยาว
0.990 กิโลเมตร
(หน่วยดาเนินงาน :
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา)

4,099,000

15
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
ที่
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
3) ซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง บ้านโนนหมัน บ้านมะดัน อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง
2.000 กิโลเมตร 1 สาย
ทาง

3) ซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง บ้านโนนหมัน บ้านมะดัน อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง
2.000 กิโลเมตร 1 สาย
ทาง
4) ซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายทาง นม.4061 แยก
ทางหลวงหมายเลข
2175 - บ้านหนองสะเดา
อาเภอพิมายจังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง
5.000 กิโลเมตร 1
สายทาง
5) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง นม.1015 แยกทาง
หลวง หมายเลข 2 บ้านหนองหัวฟาน อาเภอ
โนนสูง-อาเภอขาม
สะแกแสงจังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง

งบประมาณ
(บาท)
1,200,000

640,000

8,590,000

570,000

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)
3) ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหวาย หมู่ที่
9 ตาบลสาพะเนียง
อาเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา ผิว
จราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทางยาว
0.450 กิโลเมตร
(หน่วยดาเนินงาน :
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา)
4) ซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลติกคอนก
รีต สายทางบ้านทับ
สวาย - ตลาดห้วย
แถลง อาเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 9.00
เมตร ระยะทางยาว
2.000 กิโลเมตร
(หน่วยดาเนินงาน :
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา)

งบประมาณ
(บาท)
1,200,000

9,800,000

เหตุผล

16
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
ที่
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
5.00 กิโลเมตร 1 สาย
ทาง

งบประมาณ
(บาท)

5) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง นม.1015 แยกทาง
หลวง หมายเลข 2 บ้านหนองหัวฟาน อาเภอ
โนนสูง-อาเภอขาม
สะแกแสงจังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง
5.00 กิโลเมตร 1 สาย
ทาง

1,000,000

5) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง นม.1015 แยกทาง
หลวง หมายเลข 2 บ้านหนองหัวฟาน อาเภอ
โนนสูง-อาเภอขาม
สะแกแสงจังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง
5.00 กิโลเมตร 1 สาย
ทาง

7,500,000

5) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง นม.1015 แยกทาง
หลวง หมายเลข 2 บ้านหนองหัวฟาน อาเภอ
โนนสูง-อาเภอขาม
สะแกแสงจังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง

2,120,000

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)

5) ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายแฟร์วังผักบุ้ง
จากบ้านนายสายชล
ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่
3 ตาบลช่อระกา
อาเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทางยาว
0.300 กิโลเมตร
(หน่วยดาเนินงาน :
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา)
6) ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเหลิ่งหิน หมู่
ที่ 11 - บ้านห้วยม่วง
หมู่ที่ 6 ตาบลโนนจาน
อาเภอบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 2.150
กิโลเมตร (หน่วย
ดาเนินงาน : แขวงทาง
หลวงชนบท
นครราชสีมา)
7) ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกระเสียว
หมู่ที่ 2 ตาบลกาปัง
อาเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 0.880

งบประมาณ
(บาท)

1,000,000

7,500,000

2,120,000

เหตุผล
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แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
ที่
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
5.00 กิโลเมตร 1 สาย
ทาง

5) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง นม.1015 แยกทาง
หลวง หมายเลข 2 บ้านหนองหัวฟาน อาเภอ
โนนสูง-อาเภอขาม
สะแกแสงจังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง
5.00 กิโลเมตร 1 สาย
ทาง
6) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง นม.4006 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2175 อาเภอพิมาย-อาเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 4.500
กิโลเมตร 1 สายทาง
6) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง นม.4006 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2175 อาเภอพิมาย-อาเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 4.500
กิโลเมตร 1 สายทาง

งบประมาณ
(บาท)

294,000

2,106,000

5,700,000

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)
กิโลเมตร (หน่วย
ดาเนินงาน : แขวงทาง
หลวงชนบท
นครราชสีมา)

งบประมาณ
(บาท)

8) ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเขาจอมทอง
- บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่
11 ตาบลจระเข้หิน
อาเภอครบุรี จังหวัด
นครราชสีมา ผิว
จราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทางยาว
0.750 กิโลเมตร
(หน่วยดาเนินงาน :
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา)

2,400,000

9) ซ่อมแซม
ถนนลาดยางบ้านโคก
พะงาด ตาบลท่าลาด
อาเภอชุมพวง จังหวัด
นครราชสีมาผิวจราจร
กว้าง 8.00 เมตร
ระยะทางยาว 1.550
กิโลเมตร (หน่วย
ดาเนินงาน : แขวงทาง
หลวงชนบท
นครราชสีมา)

5,700,000

เหตุผล
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แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
ที่
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
6) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง นม.4006 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2175 อาเภอพิมาย-อาเภอห้วย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 4.500
กิโลเมตร 1 สายทาง
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และการค้าชายแดน
1) ก่อสร้างถนน
คสล. สายทาง บ้านน้าเมา
- วิทยาลัยเกษตร อาเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 3.000
กิโลเมตร 1 สายทาง
1) ก่อสร้างถนน
คสล. สายทาง บ้านน้าเมา
- วิทยาลัยเกษตร อาเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 3.000
กิโลเมตร 1 สายทาง

1) ก่อสร้างถนน
คสล. สายทาง บ้านน้าเมา
- วิทยาลัยเกษตร อาเภอสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 3.000
กิโลเมตร 1 สายทาง

งบประมาณ
(บาท)
194,000

15,340,000
1,294,000

3,600,000

116,000

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)
(บาท)
10) ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
1,488,000
เหล็กบ้านคู หมู่ที่ 1
ต่อของเดิม ถึงบ้านหัว
ตลาด หมู่ที่ 4 ตาบล
สาพะเนียง อาเภอโนน
แดง จังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว0.500
กิโลเมตร (หน่วย
ดาเนินงาน : แขวงทาง
หลวงชนบท
นครราชสีมา)

11) ก่อสร้างผิว
3,600,000
จราจรแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต รอบอ่างเถกิ
ลพล หมู่ที่ 7 บ้านแสน
สุข ตาบลปรุใหญ่
อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ผิว
จราจรกว้าง 5.00
เมตร ระยะทางยาว
1.219 กิโลเมตร
(หน่วยดาเนินงาน :
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา)
12) ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวทาง
2,340,000
Asphaltic Concrete
สายบ้านกระเบื้องนอก
- บ้านบุ่งเบ้า ตาบล
กระเบื้องนอก อาเภอ

เหตุผล

19
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
ที่
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
2) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง บ้านปางโก - บ้าน
คลองเมือง อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 4.500
กิโลเมตร 1 สายทาง

งบประมาณ
(บาท)
2,224,000

2) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง บ้านปางโก - บ้าน
คลองเมือง อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 4.500
กิโลเมตร 1 สายทาง

2,100,000

2) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง บ้านปางโก - บ้าน
คลองเมือง อาเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

186,080

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)
(บาท)
เมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา ผิว
จราจรกว้าง 7.00
เมตร ระยะทางยาว
0.800 กิโลเมตร
(หน่วยดาเนินงาน :
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา)
โครงการพัฒนาการ
8,106,000
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัยนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 1
8,106,000
การพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการน้า
1) ขุดลอกแก้ม
ลิงเพื่อพัฒนาเพิ่มเติม 2,100,000
อ่างเก็บน้าทานบ
เทวดา โดยรองรับน้า
ดิบจากโครงการ
ชลประทานอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริอ่างเก็บน้า
ห้วยหางหมา (ห้วยจับ
พง) บ้านทานบเทวดา
หมู่ที่ 5 ตาบลสานัก
ตะคร้อ อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา (หน่วย
ดาเนินงาน : ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
เทพารักษ์)
2) ขุดลอกแก้ม
ลิงห้วยจับพง เพื่อ
5,300,000
พัฒนาเพิ่มเติม
โครงการชลประทาน
อันเนื่องมาจาก

เหตุผล
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แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
ที่
งบรายจ่าย/รายการ
(เดิม)
ระยะทาง 4.500
กิโลเมตร 1 สายทาง
3) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง บ้านอ่างหิน - อ่าง
เก็บน้าห้วยยาง อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 5.000
กิโลเมตร 1 สายทาง
3) ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
ทาง บ้านอ่างหิน - อ่าง
เก็บน้าห้วยยาง อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 5.000
กิโลเมตร 1 สายทาง

มติที่ประชุม

งบประมาณ
(บาท)

5,113,920

706,000

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ
(ใหม่)
พระราชดาริอ่างเก็บน้า
ห้วยหางหมา (ห้วยจับ
พง) บ้านทานบเทวดา
หมู่ที่ 5 ตาบลสานัก
ตะคร้อ อาเภอ
เทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา (หน่วย
ดาเนินงาน : ที่ทาการ
ปกครองอาเภอ
เทพารักษ์)
3) โครงการ ขุด
ลอกอ่างเก็บน้าฝาย
หลวง หมู่ที่ 11 ตาบล
โนนทองหลาง อาเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ปริมาณ
ดินไม่น้อยกว่า
18,503 ลบ.ม. (ดิน
ทิ้งที่
สาธารณประโยชน์)
ราคาดินขุดขน 28.56
บาท/ลบ.ม. (หน่วย
ดาเนินงาน : ที่ทาการ
ปกครองอาเภอบัว
ใหญ่)

งบประมาณ

เหตุผล

(บาท)

706,000

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
ของกลุ่ 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
งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติมประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี ของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือตอนล่ าง 1
งบประมาณ 58,853,000 บาท ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ

เลขานุการฯ

21
4.3 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณของกลุม่ จังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
ข้อระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ฯ ที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการพิจารณาในครั้งนี้ ดังนี้
๑) ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิ ธี ปฏิ บั ติ ในการบริ หาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ข้อ ๑ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของ
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(1)การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้
. (ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒)การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการแทนโครงการเดิม
ข้อ ๒ การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่ มจังหวัด
นอกเหนือจากข้อ ๑ ให้ถือว่า เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ
ข้อ ๔ ให้ ก.บ.ก. มีอานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ให้นาความข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด
แล้ว ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้ ก.น.จ.ทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
๒) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559
ข้อ 12 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
ไม่ใช่รายการก่อหนี้ผู้กพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทาได้ โดยไม่ต้องขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ

ผู้แทนสานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา
ที่
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จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรม/รายการ ที่จะขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้

แผนงาน/ผลผลิต/ งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
กิจกรรม/รายการ
(เดิม)
แผนงาน :ส่งเสริมการ
630,000
พัฒนาจังหวัดกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : การพัฒนา
630,000
ด้านเศรษฐกิจ
1. โครงการ : พัฒนาการ 630,000
เกษตรและอาหาร
630,000
ปลอดภัยนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมหลักที่ 2 :
เพิ่มศักยภาพการผลิต
และการแข่งขันข้าว
หอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัย
บุรินทร์
กิจกรรมย่อยที่ 2 :
นวัตกรรมและพัฒนา
นวัตกรรมสร้าง
มาตรฐานข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์
งบดาเนินงาน : การ
พัฒนาเกษตรกรให้เป็น
Smart Farmer ในการ
ผลิตข้าว
ค่าตอบแทนวิทยากร
สาหรับเกษตรกร
จานวน 70 กลุ่มๆละ 5
ชั่วโมงๆละ 600 บาท
อบรม 3 ครั้ง เป็นเงิน
630,000 บาท

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
งบประมาณ
เหตุผลความจาเป็น
โครงการ
(บาท)
กิจกรรม/รายการ
(ใหม่)
แผนงาน :ส่งเสริมการ
630,000 - เนื่ อ งจ าก ก ารพั ฒ น า
พัฒนาจังหวัดกลุ่ม
ศักยภาพเกษตรกรให้ เป็ น
จังหวัดแบบบูรณาการ
Smart Farmer ใ น ก า ร
ผลผลิต : การพัฒนา
630,000 ผลิ ต ข้ าวของพื้ น ที่ จั งหวั ด
น ค ร ร า ช สี ม า นั้ น ไ ด้
ด้านเศรษฐกิจ
1. โครงการ : พัฒนาการ 630,000 ก า ห น ด ให้ เจ้ า ห น้ า ที่
ส่ งเสริ ม การเกษตรระดั บ
เกษตรและอาหาร
630,000 ต าบลที่ มี อ ยู่ ใ นทุ ก พื้ น ที่
ปลอดภัยนครชัย
เป็ น วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร
บุรินทร์
บรรยายให้ ค วามรู้ ต าม
กิจกรรมหลักที่ 2 : เพิ่ม
หลักสูตรต่างๆ ที่สานักงาน
ศักยภาพการผลิตและ
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
การแข่งขันข้าวหอมมะลิ
ก าหนดให้ จึ ง ไม่ มี ค วาม
จาเป็นต้องเบิกค่าวิทยากร
แปลงใหญ่ประชารัฐนคร
ใน การด าเนิ น กิ จ กรรม
ชัยบุรินทร์
เพราะเป็ น บทบาทหน้ า ที่
กิจกรรมย่อยที่ 2 :
หลั กของสานักงานเกษตร
นวัตกรรมและพัฒนา
จั ง หวั ด ฯ และส านั ก งาน
นวัตกรรมสร้าง
เกษตรอาเภอทุกอาเภอ จึง
มาตรฐานข้าวหอมมะลิ
ข อ โอ น เป ลี่ ย น แ ป ล ง
นครชัยบุรินทร์
งบ ป ระม าณ จาก
ค่าตอบแทนวิท ยากร (งบ
งบดาเนินงาน : การ
ด า เนิ น ง า น ) เป็ น ค่ า
พัฒนาเกษตรกรให้เป็น
ยานพาหนะในการเดินทาง
Smart Farmer ในการ
ข อ ง เก ษ ต ร ก ร (ง บ
ผลิตข้าว
ดาเนินงาน) แทน
ค่ายานพาหนะ สาหรับ
เกษตรกรจานวน 70
กลุ่มๆละ 100 ราย
รวม 7,000 รายๆละ
90 บาท เป็นเงิน
630,000 บาท
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ความเห็นของ
เลขานุการฯ

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มเป็นไปตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ค) งบรายจ่าย และ ข้อ ๔ อยู่ในอานาจ
ของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1
(1) (ค) งบรายจ่าย และข้อ 4 อยู่ ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โดยโครงการกิจกรรมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ

ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรม/รายการ ที่จะขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ที่
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล
กิจ กรรมหลั ก มหกรรมการบิ น และการ
แ ข่ งขั น ก ารบิ น น าน าช าติ 2 0 1 7
( International air show & Air race
fest 2017)
งบดาเนินงาน
- หมวดค่าตอบแทน 800,000 บาท
- หมวดค่าใช้สอย 1,459,500 บาท
- หมวดค่าวัสดุ 710,500 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
2,970,000 บาท
- กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 1 จั ด แสดงการกี ฬ า
ทางการบิ น ระดั บ นานาชาติ ส าธิ ต กี ฬ า
ทางการบิน เครื่องบินจานวน 30 ลา
- กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 2 จั ด แสดงพ ารา
มอเตอร์หรือร่มบิน
- กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 3 จั ด การแข่ ง ขั น
ทางการบิ น ชิ งโล่ และรางวัล จ านวน 3
ประเภท คือ บินตรงจุดตรงเวลา, ลงตรง

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐานสร้ า ง
คุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลัก มหกรรมการบินและการ
แข่ ง ขั น การบิ น นานาชาติ 2017
(International air show & Air race
fest 2017)
งบดาเนินงาน
- หมวดค่าตอบแทน 800,000 บาท
- หมวดค่าใช้สอย 1,459,500 บาท
- หมวดค่าวัสดุ 710,500 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
2,970,000 บาท
- กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 1 การจั ด แสดง
นิทรรศการให้ความรู้ การเสวนาความ
พร้ อ มของสนามบิ น ไทย-สนามบิ น
โคราช และออกบูธของสายการบินเปิด
จองตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ในราคาพิ เศษ และ
การเปิดรับสมัครนักเรียนการบิน
- กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดแสดงบอลลู น
และกระโดร่ม

เหตุผล
เหตุผลที่ยกเลิก/ไม่ทา
โครงการเดิม
เนื่องจากได้มีการ
ประสานงานเพื่อติดต่อ
ภาคเอกชน และเจ้าของ
เครื่องบินในต่างประเทศ
และในประเทศเพื่อดาเนิน
กิจกรรมย่อยที่ 4 แต่มีหลาย
รายที่ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ทาให้เครื่องบิน
ที่จะเข้าร่วมมีจานวนน้อย
กว่าเป้าหมายที่กาหนด และ
กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัด
แสดงพารามิเตอร์หรือร่มบิน
ไม่สามารถทากิจกรรมคู่กับ
การบินในเที่ยวพิเศษได้ อาจ
เกิดอันตรายกับนักบิน จึง
ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่น
ที่มีความเหมาะสมมากกว่า
ความจาเป็นที่ต้องทา
โครงการใหม่

เส้น, ทิ้งถุงแป้งลงเป้า
- กิ จ ก รรม ย่ อ ย ที่ 4 จั ด แ ส ด งโช ว์
เครื่ อ งบิ น ขนาดเล็ ก จากประเทศต่ า งๆ
จ านวน 80 ล า จากประเทศต่ างๆ ให้
เกิ ด ความยิ่ ง ใหญ่ ของกลุ่ ม ประเท ศ
อาเซียน โดยขอความร่วมมือกับ องค์กร
ต่ างๆ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ เค รื่ อ งบิ น ใน
ต่ า งประเทศ เช่ น จากประเทศบรู ไ น
มาเลเชีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม
และไทย
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- กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 3 จั ด แสดงการบิ น
จ านวน จ านวน 3 ประเภท คื อ บิ น
ตรงจุดตรงเวลา, ลงตรงเส้น, ทิ้งถุงแป้ง
ล ง เป้ า จั ด ให้ มี โ ซ น Food truck
ให้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว จั ด ให้ มี ชุ ด
นั ก บิ น ไว้ ใส่ ถ่ า ยรู ป และจั ด ให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
- กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 4 แสดงศั ก ยภาพ
และความพร้ อ มของท่ า อากาศยาน
นครราชสี ม าในการรองรับ ผู้ โดยสาร
จัดโชว์เครื่องบินเล็กในประเทศ จัดให้
มี บ ริ ก ารรถชั ต เตอร์ บั ส เพื่ อ รั บ ส่ ง
ผู้โดยสารระหว่างตัวเมืองถึงสนามบิน
เฉพาะในช่ ว งจัด งานจัด ให้ มี เที่ ยวบิ น
พิเศษ พร้อมทั้ งการจาลองและสาธิต
การบริ ห ารจั ด การผู้ โ ดยสารภายใน
สนามบิน เพื่อให้เกิดประสบการณ์ใน
การขึ้นเครื่องบิน จัดให้ชมและทดลอง
นั่ งบนเครื่อ งบิ น ขึ้น ชมหอบั งคั บ การ
บิน พร้อมการบรรยายและมีกิจกรรม
Simulator

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เนื่ อ งจาก ท่ า อากาศยาน
นครราชสีมามีศักยภาพที่จะ
พั ฒ น าไป เป็ น ส น าม บิ น
พ า ณิ ช ย์ จึ ง จั ด ท า
รายละเอียดของกิจกรรมให้
มี นิ ท รรศ ก ารให้ ค ว าม รู้
เกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มของ
สนามบิ น การจ าลองการ
รับ ส่ งผู้ โ ดยสารระหว่ างตั ว
เมื อ งและสนามบิ น การ
บริหารจัดการ

ความเห็นของ
เลขานุการฯ

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มเป็นไปตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) กิจกรรม (ค) งบรายจ่าย และ ข้อ ๔
อยู่ ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จ ารณากลั่ น กรอง และให้ ค วามเห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1
(1) ) (ก) กิ จ กรรม (ค) งบรายจ่ าย และข้ อ 4 อยู่ ในอ านาจของ ก.บ.ก. พิ จ ารณา
กลั่นกรอง เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากลโดยโครงการกิจกรรมดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อ แผนปฏิ บั ติราชการประจาปีก ลุ่ มจังหวัด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จังหวัด
ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ

ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดจังหวัดชัยภูมิ
ที่
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จังหวัดชัยภูมิ มีกิจกรรม/รายการ ที่จะขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้

แผนงาน/ผลผลิต/
ที่
แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
งบประมาณ
โครงการ/งบรายจ่าย/
งบประมาณ เหตุผลความจาเป็น
รายการ (เดิม)
รายการ (ใหม่)
แผนงาน : ส่งเสริมการ
แผนงาน : ส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
พัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ
ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 160,887,000 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 160,887,000
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสร้าง
และได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล
คุณค่าสู่สากล
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม 116,977,000
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริม 116,977,000 ขอโอนเปลี่ยนแปลง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
งบประมาณรายจ่าย
และการค้าชายแดน
และการค้าชายแดน
"ขอเพิ่มเติมหน่วย
กิจกรรมย่อย : พัฒนา
กิจกรรมย่อย : พัฒนา
ดาเนินงาน" จาก
แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว
7,000,000
แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว 7,000,000 เดิมอุทยานแห่งชาติ
รายการที่ 1 : การติดตั้ง
รายการที่ 1 : การ
ภูแลนคา
ระบบไฟฟ้าพลังงาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน
หน่วยงานเดียว ขอ
แสงอาทิตย์ภายในมอหิน
แสงอาทิตย์ภายในมอหิน
เพิ่ม อีก 2
ขาว
ขาว
หน่วยงาน
ประกอบด้วย
สานักงานพลังงาน
รายการที่ 2 : การสูบ
รายการที่ 2 : การสูบ
จังหวัดชัยภูมิ และ
น้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
น้าด้วยพลังงาน
โครงการพัฒนาเป็น
ภายในมอหินขาว
แสงอาทิตย์ภายในมอหิน
แหล่งท่องเที่ยวมอ
ขาว
หินขาว
งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน
10,800
10,800
- ค่าใช้สอย
- ค่าใช้สอย
145,200
145,200
- ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ
44,000
44,000
งบลงทุน
งบลงทุน
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
6,800,000
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
6,800,000
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ความเห็นของ
เลขานุการฯ

มติที่ประชุม

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มเป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12
ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
กิจ กรรม หรื อรายการ ที่ ไม่มีผ ลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช้
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทาได้โดยไม่ต้อ งของทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
แผนงานบู ร ณาการการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12 เห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงโดยเพิ่ มหน่ ว ย
ดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล โดยโครงการกิจกรรมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ

ผู้แทนสานักงานปศุสัตว์
จังหวัดจังหวัดชัยภูมิ
ที่

2

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
รายการ (เดิม)

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
กิจกรรม : พัฒนาตลาด
โคเนื้อมีชีวิตและ
เนื้อโคคุณภาพ
รายการ : ค่าจ้างเหมา
จัดทาห้องตัดแต่งซาก
สัตว์ จานวน 1 แห่ง

งบดาเนินงาน

งบประมาณ

ที่

17,169,200 2

560,000

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
รายการ (ใหม่)

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตปศุสัตว์
นครชัยบุรินทร์ครบ
วงจร
กิจกรรม : พัฒนา
ตลาดโคเนื้อมีชีวิต
และเนื้อโคคุณภาพ

งบดาเนินงาน

งบประมาณ

เหตุผลความจาเป็น

17,169,200

560,000 ขออนุมัติโอน

เปลี่ยนแปลง
ประเภทงบรายจ่าย
เพื่อให้ถูกต้องตาม
หลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายที่
สานักงบประมาณ
กาหนด โดยไม่มีผล
ทาให้เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของ
รายการตามทีไ่ ด้รับ
อนุมัติไว้เดิม

81,000

27
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
รายการ (เดิม)

- ค่าจ้างเหมาจัดทา
ห้องตัดแต่งซาก
จานวน 1 แห่ง

งบประมาณ

560,000

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
รายการ (ใหม่)

- ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว
1) มีดแล่เนื้อ จานวน
10 เล่มๆละ 250
บาท เป็นเงิน
2,500 บาท
2) มีดเลาะกระดูก
จานวน 10 เล่มๆละ
750 บาท เป็นเงิน
7,500 บาท
3) มีดสับ จานวน
10 เล่มๆละ 400
บาท เป็นเงิน
4,000 บาท
4) ที่แต่งคมมีด
จานวน 10 อันๆละ
300 บาท เป็นเงิน
3,000 บาท
5) ถุงซีล 3 ด้าน
ขนาด 7 x 11 นิ้ว
จานวน 1,000 ใบๆ
ละ 5 บาท เป็นเงิน
5,000 บาท
6) ถุงหูหิ้วขนาด 9 x
18 นิ้ว พิมพ์ลาย
จานวน 2,000 ใบๆ
ละ 5 บาท เป็นเงิน
10,000 บาท
7) ป้ายชื่อผลิตภัณฑ์
สติ๊กเกอร์เคลือบ
พลาสติก จานวน
5,000 ชิ้นๆละ 6
บาท
ขนาด 6 x 9
เซนติเมตร เป็นเงิน

งบประมาณ

81,000
62,000

เหตุผลความจาเป็น

28
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
รายการ (เดิม)

งบประมาณ

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
รายการ (ใหม่)

30,000 บาท
- ค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกาย
1) เสื้อกาวน์ จานวน
20 ตัวๆละ 350
บาท เป็นเงิน
7,000 บาท
2) หมวก จานวน
20 ใบๆละ 150
บาท เป็นเงิน
3,000 บาท
3) รองเท้าบู๊ท 20
คู่ๆละ 250 บาท
เป็นเงิน 5,000
บาท
4) ผ้ากันเปื้อน 20
ผืนๆละ 200 บาท
เป็นเงิน 4,000
บาท
งบลงทุน
- ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
- ค่าจัดทาห้อง
ตัดแต่งซากสัตว์
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว
1) โต๊ะตัดแต่งซาก
จานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 30,000 บาท
2) เครื่องชั่งน้าหนัก
ดิจิตอล ปริ๊น
สติ๊กเกอร์ในตัว
จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 30,000
บาท

งบประมาณ

19,000

479,000

200,000

209,000

เหตุผลความจาเป็น

29
ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
รายการ (เดิม)

งบประมาณ

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
รายการ (ใหม่)

3) อ่างล้างแสตนเล
สแบบเท้าเหยียบ
จานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 16,000 บาท
4) โต๊ะแสตนเลส
จานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 16,000 บาท
5) ตู้เก็บเครื่องมือแส
ตนเลสแบบชั้นลอย
ติดผนัง จานวน 1 ตู้
เป็นเงิน 33,000
บาท
6) เครื่องเลื่อยเนื้อ
ตัดกระดูก จานวน 1
เครื่อง เป็นเงิน
46,000 บาท
7) เครื่องซีล
สุญญากาศ จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน
38,000 บาท
- ค่าครุภัณฑ์
สานักงาน
1) โต๊ะทางาน
จานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 6,000 บาท
2) เก้าอี้สานักงาน
จานวน 1 ตัว เป็น
เงิน 4,000 บาท
3) ตู้เก็บเอกสาร
จานวน 1 ชุด เป็น
เงิน 10,000 บาท
4) เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง ขนาด
12,000 บีทียู
จานวน 1 ชุด
พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน
20,000 บาท

งบประมาณ

70,000

เหตุผลความจาเป็น
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ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
รายการ (เดิม)

ที่

งบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/งบรายจ่าย/
รายการ (ใหม่)

งบประมาณ

เหตุผลความจาเป็น

5) เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาด 18,000
บีทียู จานวน 1 ชุด
พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน
30,000 บาท
ความเห็นของ
เลขานุการฯ

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มเป็นไปตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (ค) งบรายจ่าย และ ข้อ ๔ อยู่ในอานาจของ
ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
กลุ่ ม จั งหวั ด ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั งหวั ด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1
(1) (ค) งบรายจ่าย และข้อ 4 อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง เห็นชอบ
เป ลี่ ย น แ ป ล งราย ล ะ เอี ย ด โค ร งก าร เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก ารผ ลิ ต ป ศุ สั ต ว์
นครชัยบุรินทร์ครบวงจรโดยโครงการกิจกรรมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ

ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ มีกิจกรรม/รายการ ที่จะขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ที่
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ (เดิม)
แผนงาน : ส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ
1

โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรม เพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินคร
ชัยบุรินทร์

งบประมาณ
(บาท)

ที่

756,000 1.1

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบประมาณ
งบรายจ่าย/รายการ (ใหม่)
(บาท)
แผนงาน : ส่งเสริมการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ
โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรม เพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์

เหตุผล

1. เนื่องจากกิจกรรมเดิมได้
756,000 กาหนดพื้นที่ดาเนินการ
การเชื่อมโยงตลาดแหล่งรับ
ซื้อข้าวที่มีศักยภาพในพื้นที่
จังหวัดภาคกลาง จานวน 2
ครั้ง เพื่อให้การดาเนินการ
ของกิจกรรมให้มีการ
กระจายของสินค้าข้าว/
เชื่อมโยงตลาด ไปยังแหล่ง
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ที่
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ (เดิม)
รายการที่ 1 : การ
พบปะเชื่อมโยงตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ข้าวและ
ผลิตภัณฑ์นครชัยบุรินทร์
รายการย่อย การ
พบปะเชื่อมโยงภาคการผลิต
และการตลาด จานวน 2 ครั้ง
ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน

งบประมาณ
(บาท)

พื้นที่ดาเนินการ ภาค
กลาง จานวน 2 ครั้ง
-งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

756,000
724,000
144,000

- ค่าอาหารสาหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
240,000
- ค่าเช่าที่พักเกษตรกร
160,000
- ค่าพาหนะเกษตรกร
- ค่าจ้างรถโดยสาร

- ค่าวัสดุ
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าวัสดุสานักงานฯ

180,000

32,000
12,000
20,000

ที่

แผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/
งบประมาณ
เหตุผล
งบรายจ่าย/รายการ (ใหม่)
(บาท)
รายการที่ 1 : การ
รับซื้อในพื้นที่ภาคอื่นเพิ่มขึ้น
พบปะเชื่อมโยงตลาดและ
และเห็นว่า
ประชาสัมพันธ์ข้าวและ
ภาคตะวันออก มีศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์นครชัยบุรินทร์
ด้านการตลาด มีกาลังซื้อ
รายการย่อย การ
มาก จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่
พบปะเชื่อมโยงภาคการผลิต
ดาเนินการใหม่ เป็น ภาค
และการตลาด จานวน 2
กลาง และ ภาคตะวันออก
ครั้ง ๆ ละ 100 คน รวม
โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม
200 คน
พื้นที่ดาเนินการ
ภาคกลาง จานวน 1 ครั้ง
และภาคตะวันออก จานวน
1 ครั้ง
-งบดาเนินงาน
756,000 2. เดิมกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้
- ค่าใช้สอย
724,000 ตั้งงบประมาณ หมวดใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
10,080 รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ที่
พัก สาหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อ
7 คน x 240 บาท x 3 วัน
เดินทางไป เชื่อมโยงตลาด
x 2 ครั้ง
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 7 คน
16,800 และ การดูแลอานวยความ
สะดวกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
x 600 บาท x 2 วัน x 2
โดยใช้งบประมาณทั้ง
ครั้ง
- ค่าอาหารสาหรับ
144,000 กิจกรรมเท่าเดิม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
240,000
- ค่าเช่าที่พักเกษตรกร
133,120
- ค่าพาหนะเกษตรกร
180,000
- ค่าจ้างเหมารถโดยสาร
- ค่าวัสดุ
32,000
12,000
- ค่าของที่ระลึก
20,000
- ค่าวัสดุสานักงานฯ

ความเห็นของ
เลขานุการฯ

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มเป็นไปตามประกาศ
ก.น.จ. ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑ (๑) (ก) กิจกรรม และ ข้อ ๔ อยู่ในอานาจ
ของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1
(1) (ก) กิจ กรรม และข้อ 4 อยู่ในอานาจของ ก.บ.ก. พิจารณากลั่ นกรอง เห็ นชอบ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
โดยโครงการกิจกรรมดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ

ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดสุรินทร์
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4.4 การยกเลิกการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
จังหวัดสุรินทร์
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์
กิจกรรม การเชื่อมโยงตลาดและการประชาสัมพันธ์ข้าวและผลิตภัณฑ์นครชัยบุรินทร์
1. กิจกรรมย่อย รณรงค์ประชาสัมพันธ์บริโภคข้าวนครชัยบุรินทร์ รายการ
1.1 จัดทาแบรนด์กลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ 30,000 บาท เนื่องจาก
สานักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เห็นว่าแบรนด์กลุ่มมีอยู่แล้ว หากมีการจัดทา
แบรนด์ขึ้นมาใหม่จะทาให้ผู้บริโภคสับสน อีกทั้งบางจังหวัดมีแบรนด์ของจังหวัดเองแล้ว
และจะไม่ใช้แบรนด์กลุ่ม
1.2 และกิจกรรมจัดประกวดข้าวคุณภาพในกลุ่มจังหวัด งบประมาณ
300,000 บาท เนื่องจาก การประกวดคุณภาพข้าว สานักงานฯ เห็นว่า เป็นการ
ดาเนินงานซ้าซ้อนกับกรมการค้าภายใน อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน เกษตรกรเก็บ
เกี่ยวข้าวเปลือกไปหมดแล้ว หรือหากประกวดข้าวสารเกษตรกรส่วนใหญ่จะนา
ข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกของ ธกส. ดังนั้นการจัด
ประกวดจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์/วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เว้นแต่สามารถขยายเวลาไป
ดาเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งข้าวเปลือกฤดูใหม่เก็บเกี่ยวแล้ว
2. จ้างที่ปรึกษาจัดทา Application การค้าข้าวและ E-commerce นครชัย
บุรินทร์ งบประมาณ 3,184,000 บาท เนื่องจาก รายการที่ปรึกษาในการจัดทา
Application และ E-commerce สานักงานฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณต่อเนื่องในการ
บริหารจัดการ การดูแลรักษาหลังจากแล้วเสร็จ ซึ่ง E-commerce จะต้องดาเนินการให้
ต่อเนื่องติดกัน และเนื่องจากระยะเวลากระชั้นชิดมาก การจ้างที่ปรึกษาก็ต้องใช้
ระยะเวลาทานานวัน คาดว่าการดาเนินงานจะไม่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด แม้จะ
เสร็จแล้วตามกาหนดเดือนกันยายน แต่ E-commerce ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์ และดาเนินการซื้อขายผ่าน E-commerce ก็จะล่วงเลยระยะเวลาตาม
โครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกการดาเนินโครงการ พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อย รณรงค์ประชาสัมพันธ์บริโภคข้าวนครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 330,000 บาท และ จ้างที่ปรึกษาจัดทา Application การค้าข้าวและ
E-commerce นครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 3,184,000 ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ
ตามลาดับ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ปิดประชุม เวลา 18.30 น.
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้จดบันทึก
(นางสาวอรุณี ชาญหัด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

