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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 5 / 2561
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
*****************
กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
4. นายภูดิท ภัทรกุลเชฏฐ
5. นายประกาย ผลสว่าง
6. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
7. นายจาเริญ เปล้ากระโทก
8. นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์
9. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แทน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดนครราชสีมา
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1

จังหวัดชัยภูมิ
10. นายณัฐพล ธานีรัตน์
11. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
12. นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
13. นายนิรเวช นนทมาตย์
14. นายชลชิต ศรีโยธี
15. นายสมภาร เสี่ยงบุญ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
แทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์
16. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
17. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
18. นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
19. นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์
19. นางวิลาวัลย์ จันทสิทธิ์
20. นายสมศรี ทองหล่อ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนภาคประชาสังคม
/จังหวัดสุรินทร์...
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จังหวัดสุรินทร์
21. นายธนยศ แสนสุขใส
22. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
23. นายสรสาสน์ สีเพ็ง
24. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
25. นางชวนพิศ สืบสังข์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเทศมนตรีนครราชสีมา
2. นางชินพร ณิลังโส
ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
3. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
5. นายกเทศมนตรีตาบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
6. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
8. นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
9. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
11. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
12. นายอุทัย แสนกล้า ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
13. นางลาวัลย์ งามชื่น ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
2. นางสาวลลิตา ส่องกระโทก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
แทน เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดอกเตอร์วาสนา ภาณุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4. นางสาวลาแพน สารจันทึก
นักวิชาการเกษตรชานาญการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชัยภูมิ
5. นางสาวเยาวมาลย์ พลหนองพลวง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชัยภูมิ
6. นายสุทธินันท์ เชื้อสาทุม
นายช่างโยธาชานาญการ แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ
7. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
8. นางอิสราชัย ลาพา
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
9. นางสุวรรณ จิตหนักแน่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุรินทร์
10. นางสาวอรุณี ชาญหัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
11. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
/12. นางสาวโชติรส...
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12. นางสาวโชติรส มีอานาจ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

14. นางสาวทองคา รักวงษ์
15. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
16. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสี มา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ติดภารกิจสาคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมาย
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม
ทราบ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม
2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุ ทโธ (ชั้น 3) ศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
- ฝุายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24
แทน เลขานุการฯ
สิงหาคม 2561 รวม 51 หน้า ที่ประชุมมีมติการประชุมที่สาคัญ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมการจัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่วนราชการ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากกลุ่มจังหวัด เตรียมความพร้อมการจัดทาโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
อนุมัติโครงการมายังกลุ่มจังหวัด และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่า จะลง
นามในสัญญาจ้างได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ พร้อมกับจัดทาแผนปฏิบัติการ
และแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301, 302 มายังกลุ่มจังหวัด เพื่อดาเนิ นการ
บันทึกในระบบ BBEvMIS ของสานักงบประมาณ ภายใน 15 กันยายน 2561
2. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข/ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561
/- จังหวัดชัยภูมิ...
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- จังหวัดชัยภูมิ ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จาก โครงการพัฒ นาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสาปะหลัง กิจกรรมย่อย การปรับปรุงโครงสร้าง
ดิน และการเพิ่มอินทร์วัตถุ ในพื้นที่ปลู กมันส าปะหลั ง งบดาเนินงาน รายการ การ
ปรับปรุงโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง (ระเบิดดินดาน) 250 ราย ๆ ละ 10
ไร่ รวม 2,500 ไร่ งบประมาณ 2,500,000 บาท (หน่วยดาเนินการ : ปศุสัตว์จังหวัด
ชัย ภู มิ ) เป็ น โครงการพั ฒ นาการเกษตรและอาหารปลอดภั ย กลุ่ มนครชั ย บุ ริ น ทร์
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พืช อาหารสั ตว์ งบดาเนินงาน รายการ ฝึ ก อบรมเกษตรกรผู้ เลี้ ยงโค กระบื อ
เพื่อให้ความรู้ ในการจัดการและใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ งบประมาณ 1,250,000
บาท (หน่วยดาเนินการ : ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ) และโครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพการผลิต
และแปรรู ป ไหมนครชัยบุรินทร์ งบดาเนินงาน (1)รายการ การพั ฒ นา การแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ จากหม่อนและไหมเพื่อเพิ่มมูลค่า (2)รายการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่ม
เครือข่าย ผู้ผลิตสินค้าหม่อนไหมด้วยระบบแปลงใหญ่ สู่มาตรฐานการผลิตเชื่อมโยง
การตลาด และ(3)รายการ ติ ด ตาม การปฏิ บั ติ ง านและประเมิ น ผล งบประมาณ
1,250,000 บาท (หน่วยดาเนินการ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ชัยภูมิ)
มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.
2559 ข้ อ 15 (1) วรรคท้ า ย กล่ าวว่ า การโอนงบประมาณรายจ่ าย ให้ หน่ วยรั บ
งบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
พิ จ ารณาเห็ น ชอบก่ อ นเสนอส านั ก งบประมาณพิ จ ารณาอนุ มั ติ และตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6950 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
เรื่ องแนวทางปฏิบั ติการบริห ารงบประมาณ แผนงานบูร ณาการส่ งเสริมการพัฒ นา
จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ ซึ่ ง การขอโอนเปลี่ ย นแปลงในห้ ว งเวลานี้
ได้ล่ว งเลยกาหนดการส่ งข้อมูล การโอนเปลี่ยนแปลงให้ กับกระทรวงมหาดไทย แล้ ว
และทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการ
ขอโอนเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณรายจ่ า ยโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เรื่อง ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เห็นชอบจังหวัดชัยภูมิ ใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 โครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพดีสู่ สากล กิจกรรมย่อย การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รายการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปข้าว เป็นงบดาเนินงาน 100,000 บาท มาดาเนิน
/โครงการ...
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โครงการ พัฒ นาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่ มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลั ก
ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืช
อาหารสัตว์ รายการ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ เพื่อให้ความรู้ในการจัดการ
และใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ เป็นงบดาเนินงาน 100,000 บาท โดยมีสานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเป็นหน่วยดาเนินการ ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ
- เห็นชอบจังหวัดบุรีรัมย์ใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 โครงการพัฒนา
และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลั ก
สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รายการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) บริเวณชุมชนถนนบุรีรัมย์ -นางรอง ตั้งแต่ทางแยกเทศบาลตาบลอิสาณ
ถึงที่กลับรถบริ เวณทางเข้าบ้านตราดตรวน ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ งบลงทุน : ครุภัณฑ์ จานวน 717,000 บาท และโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การจ าหน่ ายผลิ ต ภัณฑ์ ไหม กลุ่ มนครชั ยบุริ นทร์ กิจ กรรมหลั กการพั ฒ นาศักยภาพ
การผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร์ เป็นงบดาเนินงาน จานวน 779,000 บาท
รวม 2 โครงการ งบประมาณ 1,496,000 บาท มาด าเนิ น โครงการโครงการ
พั ฒ นาการเกษตรและอาหารปลอดภั ย กลุ่ ม นครชั ย บุ ริ น ทร์ กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นงบ
ลงทุ น : ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง โดยมี แ ขวงทางหลวงชนบทบุ รี รั ม ย์ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ จานวน 3 รายการ ดังนี้
(1) รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอน กรีตบ้านหนองตาด บ้านสว่างงิ้วงาม ตาบลหนองตาด อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.260 กิโลเมตร งบประมาณ 499,000 บาท
(2) รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสนวน หมู่ 18
ตาบลลาดวน - บ้านห้วยสาราญ หมู่ 1 ตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 0.150 กิโ ลเมตร งบประมาณ
498,000 บาท
(3) รายการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านกระโดน - บ้าน
ประคอง ตาบลเมืองยาง อาเภอชานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร งบประมาณ 499,000 บาท
ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ
- เห็นชอบจังหวัดสุรินทร์ใช้เงิ นเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ โดยเป็นงบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ
งบประมาณ 131,000 บาท งบลงทุ น : ครุ ภั ณ ฑ์ 1 รายการ 10,000 บาท
งบดาเนินงาน 1 รายการ 194,000 บาท โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ย วในกลุ่ มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ งบดาเนินงาน 2 รายการ งบประมาณ
55,000 บาท และโครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ หม
กลุ่ มนครชัย บุ ริ น ทร์ งบดาเนินงาน 1 รายการ งบประมาณ 835,000 รวมทั้งสิ้ น
7 รายการ 1,225,000 บาท มาดาเนินโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
/กลุ่มนครชัยบุรินทร์...
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กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ กิจกรรม
ย่ อ ย ยกระดั บ มาตรฐานการเลี้ ย งโคเนื้ อ คุ ณ ภาพและเพิ่ ม ศั ก ยภาพการตลาด
เป็ น งบดาเนิ น งาน งบประมาณ 1,225,000 บาท โดยมีส านักงานปศุสั ตว์จังหวั ด
สุรินทร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามที่จังหวัดสุรินทร์เสนอ
4. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข/ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562
- เห็นชอบในหลักการ ของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 (สสว.5)
ในการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 และตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560) ข้อ ก. (1)
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กิจกรรมหลักนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ ซึ่งมีสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ ทั้ ง 4 จั งหวั ด (นครราชสี มา ชั ยภู มิ บุ รี รั มย์ สุ ริ น ทร์ ) เป็ น หน่ ว ยดาเนิน การ
งบประมาณ รวม 1,677,000 บาท คือ
(1) กิจกรรมที่ 1 ประชุ มวางแผนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลั ก
(หน่วยงานใน พม.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 374,400 บาท
(2) กิจ กรรมที่ 2 จัดตั้งกลุ่มพัฒ นาภูมิปัญญาผู้สู งอายุโ ดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เ ข้ า มาประยุ ก ต์ ภ ายใต้ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการผลผลิ ต ของตลาดผู้ บ ริ โ ภ ค
งบประมาณ 805,200 บาท
(3) กิจ กรรมที่ 4 ประชุมคณะทางานแต่ล ะจังหวัดในพื้นที่เพื่ อติดตามการ
ดาเนินงาน งบประมาณ 246,600 บาท
(4) กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการ แอปพลิเคชั่น นครชัยบุรินทร์ 4.0 นวัตกรรม
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ งบประมาณ 152,800 บาท
(5) กิจกรรมที่ 6 จัดทารูปเล่ มรายงานสรุปผลการดาเนินงาน งบประมาณ
80,000 บาท
ทั้งนี้ ให้สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 (สสว.5) เสนอหลักฐาน
ยืนยันการรับมอบหมายดาเนินงานของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทั้ง 4 จังหวัด มาเสนอต่อที่ประชุมด้ วย 2. เห็นชอบให้กิจกรรมที่ 3 ศึกษาพัฒนาภูมิ
ปัญญาสู่ความเป็นเลิศ งบประมาณ 2,837,700 บาท ให้ สสว.5 ทบทวนพิจารณาการ
มอบหมายหน่วยดาเนินการ และรายละเอียดกิจกรรม พร้อมเสนอหลักฐานยืนยันการรับ
มอบหมายงานจากหน่วยงานดังกล่าว นามาเสนอต่อที่ประชุมครั้งถัดไป

/เนื่องจาก...
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เนื่องจากคณะกรรมการจากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2561 แล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน และที่ประชุม ยังมิได้
เห็นชอบในหลักการโอนเปลี่ยนดังกล่าว จึงขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 43 มติ
ที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.4.1 ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข/ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนปฏิบั ติร าชการกลุ่ มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สสว. 5 ดังนี้
“ขอให้ สสว. 5 พิจารณาทบทวน และประสานหน่วยงานที่จะมอบหมายให้
เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การทราบและเสนอหลั ก ฐานยื น ยั น ประก อบการขอโอน
เปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งต่อไป”
- เห็นชอบจังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉีย งเหนื อตอนล่ าง 1 จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 82,000 บาท โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักพัฒนาการแปรรูปและ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้านการชาแหละ
และแปรรูปเนื้อสัตว์และเจ้าหน้าที่ จาก งบดาเนินงาน (ค่าใช้สอย) - ค่าพาหนะเดินทาง
ในประเทศ 30,000 บาท - ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ 36,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 16,000 บาท เป็น กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการด้านการชาแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์และเจ้าหน้าที่ งบดาเนินงาน
(ค่า ใช้ ส อย) - ค่า พาหนะเดิน ทางในประเทศ 18,000 บาท - ค่ าเช่า ที่พั กระหว่ า ง
เดินทางในประเทศ 28,800 บาท - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 27,600
บาท (ค่าวัสดุ) วัสดุสนามและการฝึก 7,600 บาท โดยมีสานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ
- เห็ น ชอบในหลั ก การ ของจั ง หวั ด นครราชสี ม าในการเปลี่ ยนแปลงหน่ ว ย
ดาเนินการของโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ งบประมาณ
1,724,200 บาท จาก ส านักงานการท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมความ
ปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จาก ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา เป็น ตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนาเสนอหลักฐานยืนยันการรับ
มอบหมายงานจากหน่วยงานที่รับมอบและนามาเสนอต่อที่ประชุมครั้งถัดไป
เนื่องจากคณะกรรมการจากจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2561 แล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน และที่ประชุม ยังมิได้
เห็นชอบในหลักการโอนเปลี่ยนดังกล่าว จึงขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 48
มติที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.4.3 ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข/ขอโอนเปลี่ยนแปลง
/โครงการ...
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โครงการตามแผนปฏิ บั ติร าชการกลุ่ ม จัง หวัด ภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อตอนล่ าง 1
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด
นครราชสีมา ดังนี้
“ขอให้ สานั กงานการท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวั ดนครราชสี มา พิจารณา
ทบทวน และประสานหน่วยงานที่จะมอบหมายให้เป็นหน่วยดาเนินการทราบและ
เสนอหลักฐานยืนยัน ประกอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งต่อไป”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แทน เลขานุการฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรร จานวน 350,273,100
บาท สานักงบประมาณปรับลดงบประมาณ ไม่จัดสรรจานวน 1,274,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณได้รับจั ดสรร จานวน 348,999,100 บาท ณ วันที่ 1 กันยายน ๒๕๖๑
มีผลการเบิกจ่าย จานวน 305,493,079.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.47 ดังนี้
จังหวัด
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัด
รวม

วงเงินจัดสรร
69,925,500.00
89,067,500.00
92,215,300.00
94,790,800.00
3,000,000.00
348,999,100.00

งบฯ พับไป
20,547,236.00
3,273,177.25
1,434,233.36
15,612,097.53
1,004,320.46
41,880,064.60

เบิกจ่าย
64,052,642.00
78,072,248.92
90,390,566.64
70,981,942.47
1,995,679.54
305,493,079.57

ร้อยละ
100.00
97.96
100.00
100.00
100.00
99.47

ยังไม่เบิกจ่าย
1,625,955.83
1,625,955.83

จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ยั ง คงเหลื อ ที่ ยั ง ไม่ เ บิ ก จ่ า ย โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าเพื่ อ
การเกษตร งบประมาณ 1,625,955.83 บาท จานวน 3 รายการ ดังนี้
- รายการ ปรับปรุงการกักเก็บน้าแกล้มลิงกุดไข่นุ่นพร้อมอาคารประกอบ ตาบล
หนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่าย 650,252.83 บาท
- รายการ ปรับปรุงกักเก็บน้าแกล้มลิงหนองสาโรงพร้อมอาคารประกอบ บ้านไร่
ตาบลลุ่มลาชี อาเภอบ้านเข้วา จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่าย 437,400 บาท
- รายการ ปรั บ ปรุ ง ฝายหิ น ทิ้ ง บ้ า นท่ า แก้ ง หมู่ ที่ 9 ต าบลลุ่ ม ล าชี อ าเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ยังไม่เบิกจ่าย 538,303 บาท
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
เนื่องจากทั้งสามรายการ เป็นงานดาเนินการเอง ซึ่งทางสานักงานจังหวัดชัยภูมิ
ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ
จะตรวจสอบรายการกับส่วนราชการว่ารายการที่ดาเนินการเอง จะเบิกจ่ายและเหลือ
จ่ายเท่าไหร่ ณ สิ้นวันทาการของเดือนกันยายน 2561 ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.2 เรื่อง...
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3.2 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการดาเนินงาน และ
แทน เลขานุการฯ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่ ม เติ ม ) ประจ างวดวั น ที่ 1 กั น ยายน 2561
กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณหลั ง ปรั บ ลดงบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น
3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 2,714,781,585.68 บาท
คิดเป็นร้อยละ 79.85 จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด
เบิกจ่าย
นครราชสีมา 1,359,016,300 998,589,682.61
ชัยภูมิ
756,559,800 629,877,964.38
บุรีรัมย์
831,693,400 610,505,960.54
สุรินทร์
879,401,000 475,807,978.15
รวมทั้งสิ้น 3,826,670,500 2,714,781,585.68

ร้อยละ
87.42
88.92
81.50
59.46
79.85

ยังไม่เบิกจ่าย
งบประมาณพับไป
143,639,000.26 216,787,617.13
78,470,327.80 48,211,507.82
138,612,260.18 82,575,179.28
324,451,807.33 79,141,214.52
685,173,395.57 426,715,518.75

กลุ่มจังหวัดได้แจกแจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปีของกลุ่ มจั งหวัด ฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560
(เพิ่มเติม) ประจ างวดวั นที่ 1 กั นยายน 2561 รวมทั้ งสิ้ น 151 รายการ งบประมาณ
685,173,395.57 บาท
- จั งหวั ดนครราชสี มา ยั งมี ผลการเบิ กจ่ ายไม่ แล้ วเสร็ จ 4 โครงการ
จานวน 72 รายการ งบประมาณ 143,639,000.26 บาท เป็นงบดาเนินงาน จานวน
1,307,498 บาท งบลงทุ น จ านวน 142,331,502.26 บาท ดั งนี้ (1) โครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จานวน 61 รายการงบประมาณที่ยัง
ไม่เบิกจานวน 85,152,097.75 บาท (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นคร
ชัยบุริ นทร์ ครบวงจร จานวน 2 รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิกจานวน 601,092.30
บาท (3) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่
สากล จ านวน 5 รายการงบประมาณที่ ยั งไม่ เบิ กจ านวน 7,023,254.51 บาท (4)
โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า จานวน 4 รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิกจานวน 50,862,555.70 บาท
- จังหวัดชัยภูมิ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จานวน 23
รายการ งบประมาณ 78,470,327.80 บาท เป็นงบดาเนินงาน จานวน 352,000 บาท
งบลงทุน จานวน 78,118,327.80 บาท (1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภั ย นครชั ย บุ ริ น ทร์ จ านวน 19
รายการงบประมาณที่ ยั ง ไม่ เ บิ ก จ านวน
70,875,327.80 บาท
/(2) โครงการ...

10
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล
จานวน 4 รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิกจานวน 7,595,000 บาท
- จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จานวน
22 รายการ เป็นงบประมาณลงทุน 138,612,260.18 บาท (1) โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จานวน 19 รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิก
จานวน 84,641,660.18 บาท (2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล จานวน 3 รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิกจานวน
53,970,600 บาท
- จังหวัดสุรินทร์ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จานวน
32 รายการ งบประมาณ 324,451,807.33 บาท เป็ นงบดาเนิ นงาน จ านวน
2,268,580.20 บาท งบลงทุน จานวน 322,183,227.13 บาท (1) โครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จานวน 30 รายการงบประมาณ
ที่ยังไม่เบิกจานวน 295,042,807.33 บาท (2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล จานวน 2 รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิก
จานวน 29,409,000 บาท
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
จังหวัดบุรีรัมย์ขอชี้แจงผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 มีผลการ
ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์
เบิกจ่ายอยู่ที่ 668 ล้านบาทเศษ คาดว่าจะมีเงินที่ขอกันเบิกเหลื่อมปี ประมาณ 42
ล้านบาทเศษ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้รายงานผลการเบิกจ่ายเพิ่มเติม จะมีผลการเบิกจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
แทน เลขานุการฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
รัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจาปี
แทน เลขานุการฯ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 ในภาพรวมจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 รายจ่ายประจาไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 และรายจ่ายลุงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
ประเภท
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

ไตรมาส 1
33
22
30

ไตรมาส 2
55
43
52

ไตรมาส 3
77
65
74

ไตรมาส 4
98
88
96

กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๓๘๙,๕๐๓,๔๐๐.00
บาท มี ผ ลการด าเนิ นงานและผลการเบิ กจ่ าย ณ วั นที่ 1 กันยายน ๒๕๖๑ จานวน
219,568,221.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.52 ซึ่งต่ากว่าเปูาหมาย เมื่อสิ้นเดือน
จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้
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จังหวัด

งบฯ จัดสรร

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
กลุ่มจังหวัดฯ
รวมทั้งสิ้น

๑๑๓,๑๕๕,๒๐๐.00
๙๕,๖๙๑,๗๐๐.00
๑๑๖,๗๗๑,๘๐๐.00
๖๐,๘๘๔,๗๐๐.00
๓,๐๐๐,๐๐๐.00
๓๘๙,๕๐๓,๔๐๐.00

ขอรับจัดสรร
ไม่เต็มวงเงิน
100.00

๒๑,๙๐๐.๐๐
200.00

22,200.00

เหลือจ่าย
151,546.00
526,000.00
118,528.00
182,545.51

เบิกจ่าย

57,522,321.28
65,383,992.52
74,222,125.65
20,209,161.33
2,230,620.95
978,619.51 219,568,221.73

ร้อยละ

ยังไม่ได้เบิกจ่าย

50.90
68.71
63.64
33.29
74.35
56.52

55,481,232.72
29,781,707.48
42,409,246.35
40,492,793.16
769,379.05
168,934,358.76

เมื่อพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 กันยายน
2561 จะมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 62 คาดการณ์ว่าช่วงสิ้น
ปีงบประมาณ จะมีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น เพราะขณะนี้ เรายังต่ากว่าเปูาหมายที่กาหนด
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
จังหวัดบุรีรัมย์ขอชี้แจงผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 มีผลการ
ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์
เบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ 87.77 เรียนที่ประชุมทราบ
นายอัสนี เชาว์วาทิน
เรื่องผลการเบิกจ่ายที่ตรวจสอบกับระบบ GFMIS ไม่มีข้อมูลที่ใกล้เคียงกับ
ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา ณ ปัจจุบัน ข้อมูลของจังหวัดนครราชสีมามีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างมากขึ้นจากเดิม
จึงขอให้ทางกลุ่มจังหวัดได้ประสานแต่ละจังหวัดว่า มีการเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินมาแล้ว
เท่าไหร่ เพื่อให้ทราบผลใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด เช่น ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ได้มา
เสนอเบิกไป จานวน 20 ล้านบาทเศษ ทาให้มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ
จังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัด เพราะเมื่อเสนอต่อผู้บริหาร ท่านจะได้ทราบผลการเบิกจ่าย
แท้จริง
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เรียนที่ประชุมทราบ เมื่อช่วงอาทิตย์ก่อน กลุ่มจังหวัดได้ไปตรวจติดตามในพื้นที่
แทน เลขานุการฯ
ได้ทราบผลว่าหลายรายการอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และรายการใดบ้างที่จะต้องกันเงิน
แต่ยังไม่ทราบข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ
ประมาณการณ์แล้ว ก็ยังไม่บรรลุเปูาหมาย โดยเฉพาะงบดาเนินงาน ปกติเราจะไม่ค่อยมี
การกันเงินงบดาเนินการจานวนมาก แต่ปีนี้มีการกันเงินเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะงบ
ดาเนินงานที่ดาเนินการโดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ที่กัน
เงินงบประมาณไว้คาดว่าราวๆ 30 ล้านบาท งบลงทุนกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรมากกว่า
งบดาเนินงาน ซึ่งจะได้รับจัดสรรร้อยละ 70 – 80 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วน
ใหญ่ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเรียบร้อย จะมีงบประมาณที่เป็นเงินเหลือจ่ายที่ยัง
มีบางรายการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและเบิกจ่าย แต่ก็ถือได้ว่างบประมาณตาม พรบ.
ได้ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นายธนยศ แสนสุขใส
ที่จังหวัดสุรินทร์ มีการเสนอเบิกจ่ายเข้ามาเป็นจานวนมาก สัปดาห์หน้า
แทน รองประธาน
คาดการณ์ว่าจะมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ขณะนี้จะเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ข้อมูลที่
จ.สุรินทร์
จะสามารถรายงานให้ผู้บริหารได้ คงประมาณ วันที่ 27 กันยายน 2561
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จากที่ได้ไปตรวจติดตาม งานชลประทานจะเป็นงานดาเนินการเอง ซึ่งขณะนี้
แทน เลขานุการฯ
เจอกับมรสุมทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
/นายธนยศ...
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นายธนยศ แสนสุขใส
เรียนให้ที่ประชุมทราบ งานด้านชลประทานของจังหวัดสุรินทร์เสนอเบิกไปเป็น
แทน รองประธาน
จานวนมาก และค่อนข้างจะแล้วเสร็จ
จ.สุรินทร์
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 จังหวัดนครราชสีมาได้มีการประชุม เรื่อง
ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา ติดตามการกันเงิน การเบิกจ่าย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดการเสนอ
เรื่องขอกันเงินภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ปรากฏว่า หน่วยงาน เช่น สานักงาน
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬาจั ง หวั ด นครราชสี มา ขอกั น เงิ น ในเรื่ องของค่ า จ้ า งที่ ป รึ ก ษา
เนื่องจากการจ้างที่ปรึกษาเมื่อลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จะต้องเริ่มดาเนินการ แต่ขณะนี้
ไม่ มี ก ารเบิ ก เงิ น ให้ ที่ป รึ ก ษาเลย ปรากฏว่า การขอกัน เงิ น ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย ว
และกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้แยกประเภทเลยว่า เป็นงบประมาณจังหวัดหรือ
กลุ่ มจั ง หวัด กระผมว่าอาจจะมีห ลายโครงการที่เงิน งบประมาณจะพับ ไปเนื่ องจาก
ส่วนราชการเสนอเรื่องขอกันเงินไม่ถูกต้อง และส่งเกินกาหนด เพราะเจ้าหน้าที่ทางการ
เงินจะต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสาร จึงเสนอว่าแต่ละจังหวัดจะต้องไปตรวจสอบ ทั้งใน
ระบบ เพื่อปูองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบด้วย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ระเบียบที่ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี มีดังนี้
๑) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559
กรณีเป้าหมายโครงการหรือกิจกรรมฯ เปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ
ข้ อ 10 ในกรณี ห น่ ว ยรั บงบประมาณมี ความจ าเป็ น ต้ องปรั บ ปรุ ง แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผลทาให้เปูาหมายโครงการหรือกิจกรรมของ
แผนบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญจากที่สานักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอเรื่องต่อหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อหน่วยงานเจ้าภาพเสนอขอ
ความเห็ น ชอบจากรองนายกรั ฐ มนตรี ห รื อรั ฐ มนตรี แล้ ว แต่ ก รณี ก่ อนส่ ง ให้ ส านั ก
งบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
กรณีไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม
ข้ อ 12 ในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บงบประมาณมี ความจ าเป็ นต้ องเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรื อรายการ ที่ไม่ มีผลกระทบต่อวั ตถุประสงค์และ
เปูาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่ม
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทาได้โดยไม่ต้องขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ
/ข้อ 15...
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ข้อ ๑5 ในกรณีที่มีความจาเป็นต้ องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้
แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) หน่ ว ยรั บ งบประมาณไม่ ส ามารถด าเนิ นการใช้ จ่ า ยหรื อก่ อหนี้ ผู ก พั น
งบประมาณรายจ่ายสาหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ
(2)เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้ว
(3) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจาเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด
(4) กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอื่นที่อยู่
ภายใต้ วั ตถุ ประสงค์ และเปู าหมายของแผนงานบู รณาการนั้ น แต่ มิ ได้ รั บการจั ดสรร
งบประมาณ
การโอนงบประมาณรายจ่ ายตามวรรคหนึ่ ง (1) (3) และ (4) ให้ หน่ ว ยรั บ
งบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี
พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และ
แนวทางการดาเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทาโครงการ
ตามเปู าหมายที่ ก าหนดไว้ ในแผนการปฏิ บั ติงานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ หรื อ
เพิ่มเติมเปู าหมายโครงการเดิมให้ บรรลุผลสั มฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่ วยงานเจ้ าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรื อรัฐมนตรีแล้ วแต่กรณี เพื่อทราบ
และแจ้งสานักงบประมาณทราบด้วย
2) หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26
พฤษภาคม 2560
เรื่ อง ซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิ บั ติตามระเบียบว่ าด้ วยการบริ หาร
งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.
2559 ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ระเบียบฉบับดังกล่าวประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป โดยมี
ผลบั ง คั บ ใช้ กั บ การบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยในแผนงานบู ร ณาการที่ ก าหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และพระราชบั ญญั ติโอนงบประมาณรายจ่ าย้ วย โดยไม่ จากัดเฉพาะงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่านั้น
2. สาหรับรายละเอียดของรายการตามนัยข้อ 12 ซึ่งเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถ
พิจารณาดาเนินการได้ โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เช่น ดังนี้
/2.1 การแก้ไข...
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2.1 การแก้ ไขข้ อความที่ พิ มพ์ คลาดเคลื่ อน ตกหล่ น ให้ ถู กต้ องตรงตาม
ข้ อเท็ จจริ งที่ ได้ รั บจั ด สรรงบประมาณ ทั้ งนี้ หน่ วยรั บงบประมาณจะต้ องสามารถแสดง
หลักฐานได้ว่าการแก้ไขดังกล่าวเกิดจากการพิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่นอย่างชัดเจน
2.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนด โดยไม่มีผลทาให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ
รายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
2.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ชนิด จ านวน คุณลั กษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์การใช้ งาน
(Capacity) ของรายการครุภัณฑ์ลดลง หรือไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณ
ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
2.4 การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดของแบบรู ปรายการสิ่ งก่ อสร้ างเพื่ อให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการก่อสร้าง หรือมีผลทาให้ประโยชน์การใช้งานเพิ่มขึ้น
หรือไม่ทาให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดดังกล่ าว ต้องไม่มีผลทาให้ ต้องเพิ่มวงเงิน
งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร
3) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 24 หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หั ว หน้ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี อ านาจโอนและหรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ
ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการตามเปูาหมายที่
ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเปูาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้
บรรลุเปูาหมายการให้บริการกระทรวง หรือเปูาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการ
กาหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาท
ตามลาดับ
สานักงบประมาณอาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ เพื่อกาหนดขอบเขตหรือ
ข้อจากัดการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองได้ตามความจาเป็น
/4) หลักเกณฑ์...
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4) หลั กเกณฑ์ การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด (ผลการประชุ ม
คณะอนุกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ อ.ก.บ.ภ. วิชาการ ครั้งที่
1/2561)
การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบั ติ ราชการของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการ
ใหม่ที่ไม่มีอยู่ในแผนแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการ
เดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการและให้ดาเนินการตามระเบียบว่าระด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม และระเบียบว่ าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
สาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ให้เน้นดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2) ก่อน
2. เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดดาเนินโครงการ ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับเปูาหมายการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกาหนด
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี อย่างเคร่งครัด
หากมี ความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งยวดที่ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด จะต้ องด าเนิ นการขอโอน
เปลี่ยนแปลงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผล ความจาเป็น เพื่อประกอบการ
พิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. กรณีจั งหวั ดหรื อกลุ่ มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติ และงบประมาณ
เหลือจ่าย ที่เป็นการดาเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่ มจั งหวั ด หรื อด าเนิ นโครงการเดิ ม แต่ มี การเปลี่ ยนแปลงกิ จกรรม หรื อพื้ นที่
ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
นาเสนอเพื่อขอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ
ก.บ.ก. ให้ ความเห็ นชอบในการปรับแผนปฏิ บั ติราชการราชการประจ าปี ของจั งหวั ด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแล
4. ในการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ทุกกรณี
/จังหวัด...
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จังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้ขออนุมั ติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิ บัติ ราชการกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวั นออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้
4.1.1 จังหวัดนครราชสีมาขออนุมัติขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอี ยดโครงการ/กิ จ กรรม ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้
ผศ.ดร.วาสนา ภาณุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
งบประมาณ
สรุปสาระสาคัญ
(บาท)
1 โ ค รงก ารพั ฒ น ากา ร 11,668,400
เกษตรและอาหาร
ปลอดภั ย กลุ่ ม นครชั ย
บุรินทร์
กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นา 11,668,400
นวัตกรรมเกษตรอาหาร
ปลอดภั ย กลุ่ ม นครชั ย
บุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
3,584,200
เครือข่ายวิสาหกิจ
นวัตกรรมชุมชน
(innovation cluster)
ด้านการเกษตร ๔ จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑
งบดาเนินงาน :
-จังหวัดนครราชสีมา
-จังหวัดชัยภูมิ
-จังหวัดบุรีรัมย์
-จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตอาหารท้องถิ่น
แปรรูปแบบครบวงจร
และพัฒนาต่อยอด

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
สรุปสาระสาคัญ
(บาท)
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร 11,668,400
เกษตรและอาหาร
ปลอดภั ย กลุ่ ม นครชั ย
บุรินทร์
กิ จ กรรมหลั ก พั ฒ นา 11,668,400
นวั ตกรรมเกษตรอาหาร
ปลอดภั ย กลุ่ ม นครชั ย
บุรินทร์
กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
3,584,200
เครือข่ายวิสาหกิจ
นวัตกรรมชุมชน
(innovation cluster)
ด้านการเกษตร ๔ จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๑

3,584,200 งบดาเนินงาน :
1,509,880 -จังหวัดนครราชสีมา
619,440
727,440
727,440
7,584,200 กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตอาหารท้องถิ่น
แปรรูปแบบครบวงจร

เหตุผล

เนื่องจากตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมดังกล่าว มีมหาวิทยาลั ย
ราชภัฎนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพ
หลักและเป็นหน่วยดาเนินงาน ซึ่ง
มีกลุ่มเปูาหมายทั้ง ๔ จังหวัด คือ
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
สุ ริ น ทร์ โดยงบประมาณต้ อ ง
จั ด สรรให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
น ค ร ร า ช สี ม า เ ป็ น ห น่ ว ย
ด าเนิ น งาน แต่ เ นื่ อ งจากมี ค วาม
เข้ า ใจผิ ด พลาดคลาดเคลื่ อ น
เกี่ ย วกั บ เอกสารในการบั น ทึ ก
ข้อมูลในระบบ e-Budgeting ทา
ให้งบประมาณในระบบบันทึกลง
ทั้ง ๔ จังหวัด จึงขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอี ย ดงบประมาณจาก ๔
3,584,200 จังหวัด เป็นจังหวัดนครราชสี ม า
3,584,200 เพี ย งจั ง หวั ด เดี ย ว และมี ห น่ ว ย
ดาเนินงานคือ มหาวิทยาลั ยราช
ภัฎนครราชสีมา เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงในการดาเนินงาน
7,584,200
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
ที่
งบประมาณ
สรุปสาระสาคัญ
(บาท)
ผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วย
นวัตกรรม AR Code
ตามอัตลักษณ์กลุ่มนคร
ชัยบุรินทร์
งบดาเนินงาน :
-จังหวัดนครราชสีมา
-จังหวัดชัยภูมิ
-จังหวัดบุรีรัมย์
-จังหวัดสุรินทร์

7,584,200 งบดาเนินงาน :
2,509,880 -จังหวัดนครราชสีมา
1,619,440
1,727,440
1,727,440

กิจกรรมที่ 3 การ
ประชาสัมพันธ์ ถอดองค์
ความรู้และสรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
งบดาเนินงาน :
-จังหวัดนครราชสีมา
-จังหวัดชัยภูมิ
-จังหวัดบุรีรัมย์
-จังหวัดสุรินทร์
หน่วยดาเนินงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
งบประมาณ
สรุปสาระสาคัญ
(บาท)
และพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เชิงการค้าด้วย
นวัตกรรม AR Code
ตามอัตลักษณ์กลุ่มนครชัย
บุรินทร์

ความเห็นของเลขานุการฯ

7,584,200
7,584,200

500,000 กิจกรรมที่ 3 การ
ประชาสัมพันธ์ ถอดองค์
ความรู้และสรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

500,000

500,000 งบดาเนินงาน :
147,500 -จังหวัดนครราชสีมา
113,500
119,500
119,500

500,000
500,000

หน่วยดาเนินงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา
11,668,400 รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ

เหตุผล

11,668,400

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพดาเนินการของโครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว โดยมีกลุ่มเปูาหมายกระจายลง 4 จังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาได้
ให้ข้อมูลตัวคูณสี่จังหวัด ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ของกลุ่มจังหวัดดาเนินการคีย์ข้อมูลลงในระบบ EBUDGETING จึงกลายเป็นว่าคีย์ข้อมูลแยกรายจังหวัด ซึ่งความเป็นจริงแล้วจะต้องคีย์ข้อมูล
เป็นเงินงบประมาณที่จังหวัดนครราชสีมา เพียงแต่ลักษณะงานนั้นมีการกระจายลงพื้นที่สี่
จังหวัด ฉะนั้นกิจกรรมนี้ เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

/นายธนยศ...
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นายธนยศ แสนสุขใส
ขอสอบถามว่า ที่ระบุในช่องรายการเดิม งบประมาณที่ลงทั้งสี่จังหวัด หมายถึงให้
แทน รองประธาน
สถาบันการศึกษาแต่ละจังหวัดหรือไม่ หน่วยที่รับผิดชอบแต่ละจังหวัดคือหน่วยงานใด
จ.สุรินทร์
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เป็นหน่วยงานเดียว คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แทน เลขานุการฯ
นายธนยศ แสนสุขใส
หน่วยงานที่จะรับช่วงต่อเพื่อดาเนินการในพื้นที่ จะเป็นหน่วยงานใด
แทน รองประธาน จ.สุรินทร์
ผศ.ดร.วาสนา ภาณุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะเป็นหน่วยดาเนินการหลัก แต่จะมีหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ที่ร่วมดาเนินการเช่น กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมชุมชน
นครราชสีมา
(INNOVATION CLUSTER) ด้านการเกษตร ๔ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จะ
มีหน่วยงานร่วมคือ สถาบันการศึกษาทั้งสี่จังหวัด กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ เราจะประสานการ
ทางานร่วมกัน
นายธนยศ แสนสุขใส
แสดงว่าหน่วยดาเนินการ เช่น จังหวัดสุรินทร์ ก็อาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แทน รองประธาน
สุรินทร์ แต่เป็นหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาได้กาหนดและ
จ.สุรินทร์
ประสานงานแล้ว
ผศ.ดร.วาสนา ภาณุรักษ์
เบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่จะร่วมขับเคลื่อนบางหน่วยงานแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา แต่จะมีบางส่วนที่จะต้องไปประสานขณะเริ่มดาเนินการด้วย
นายธนยศ แสนสุขใส
มีความกังวลในส่วนนั้นคือเราไม่ทราบหน่วยงานที่จะร่วมดาเนินการ เพื่อจะได้ความ
แทน รองประธาน
ชัดเจนว่าใครจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละจังหวัด
จ.สุรินทร์
ผศ.ดร.วาสนา ภาณุรักษ์
งบประมาณจะจัดสรรให้หน่วยงานเจ้าภาพ คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการทางานร่วมกับเครือข่าย ซึง่ มหาวิทยาลัย
แทน เลขานุการฯ
ราชภัฎนครราชสีมาเป็นหน่วยดาเนินการเพียงหน่วยเดียว และงบประมาณจัดสรรให้จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งเมื่อตอนจัดทาแผนปฏิบัติราชการ จุดประสงค์คือ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมาเป็นหน่วยดาเนินการเพียงหน่วยเดียว เพียงแต่ทางอาจารย์ได้ทารายละเอียดขอ
งบประมาณที่จะกระจายลงสี่จังหวัดให้เท่านั้น แต่ข้อผิดพลาดคือเจ้าหน้าที่คีย์ระบบแยก
เปูาหมายเป็นรายจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทางานร่วมกับเครือข่าย
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
เมื่อเรามีมติของ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว สอบถามว่าเราจะสามารถแก้ไข
ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา ในระบบ E - BUDGETING ได้หรือไม่ อาจจะต้องทาหนังสื อหารื อไปยังหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเรื่อง E - BUDGETING เพื่อให้แก้ไขกลับมาเป็นจังหวัดนครราชสีมา
เพราะเกรงว่าจะเบิกจ่ายไม่ได้
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ขอเรียนชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวนี้ ระบุไว้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
แทน เลขานุการฯ
เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น การหน่ ว ยเดี ยว ตามระเบี ยบส านั กงบประมาณ ว่ าด้ ว ยการบริ ห าร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการมีอานาจโอนและ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน
ยกเว้นงบบุคลากร และได้มีการหารือไปที่เจ้าหน้าที่ของกองจัดทางบประมาณ เขตพื้นที่ 9
สานักงบประมาณ ซึ่งได้ให้คาแนะนาว่า สามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้องหารือได้ แต่ที่ฝุาย
/เลขานุการ...

19
เลขานุการนาเรื่องนี้ หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถัวจ่ายงบประมาณ แต่เราเสนอให้ ก.บ.ก.
เพื่อให้ ก.บ.ก. ได้รับทราบและพิจารณา
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
กระผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่นาเสนอต่อ ก.บ.ก. แต่ก็เห็นควรให้ทาเรื่อง
ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา หารือไปด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินได้
นายธนยศ แสนสุขใส
เดิมงบประมาณกระจายลงสี่จังหวัด แต่เราจะแก้ไขให้ลงที่จังหวัดนครราชสีมา
แทน รองประธาน
แห่งเดียว ส่วนการประสานเครือข่ายแต่ละจังหวัดให้ชัดเจน
จ.สุรินทร์
นายภูดิท ภัทรกุลเชฏฐ
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการอบรมสัมมนา เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดาเนินการ ก็จะมีการคัดเลือกเครือข่ายใน 4 จังหวัด เข้ามารับการอบรมโดยจังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมาแห่งเดียว โดยไม่ต้องแยกส่วน
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แทน เลขานุการฯ
ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559
กรณีไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม
ข้ อ 12 ในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บงบประมาณมี ความจ าเป็ นต้ องเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรื อรายการ ที่ไม่ มีผลกระทบต่อวั ตถุประสงค์และ
เปูาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่ม
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทาได้โดยไม่ต้องขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ
2) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอานาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ
ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการตามเปูาหมายที่
ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเปูาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว
ให้บรรลุเปูาหมายการให้บริการกระทรวง หรือเปูาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้อง
ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
มติที่ประชุม

ที่ประชุ มได้ พิ จารณาแล้ ว ตามระเบี ยบว่ าด้ วยการบริ หารงบประมาณรายจ่ าย
สาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12
เห็ นชอบในหลั กการให้ จังหวัดนครราชสี มา แก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนา
นวัตกรรมเกษตรอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 11,668,400 บาท จาก
๔ จังหวัด เป็นจังหวัดนครราชสีมาเพียงจังหวัดเดียว โดยมีหน่วยดาเนินงานคือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครราชสีมา
/4.1.2 จังหวัดชัยภูมิ...
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4.1.2 จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ/กิ จ กรรม ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้
นางสาวลาแพน สารจันทึก
นักวิชาการเกษตรชานาญการ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชัยภูมิ
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการการพัฒนา
224,400
นวัตกรรมการผลิต
และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหม กลุ่ม
จังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบ
วงจร
กิจกรรมหลักเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตเส้น
ไหมให้ได้มาตรฐาน
มกษ. 8000
กิจกรรมย่อยอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตเส้น
ไหมให้ได้มาตรฐาน
มกษ.8000
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

1. การฝึกอบรม
สัมมนาประชาชน
ทั่วไป (ค่าอาหาร
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการการพั ฒ นา
224,400
นวั ต กรรมการผลิ ต
แ ล ะ จ า ห น่ า ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ หม กลุ่ ม
จั ง ห วั ด น ค ร ชั ย
บุ ริ น ท ร์ แ บ บ ค ร บ
วงจร
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ
การผลิตเส้นไหมให้ได้
มาตรฐานมกษ.
8000
กิจกรรมย่อยอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการผลิ ตเส้ น
ไหมให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
มกษ.8000

224,400 งบดาเนินงาน
14,400 ค่าตอบแทน
186,000 ค่าใช้สอย

132,000 1. การฝึกอบรม
สัมมนาประชาชน
ทั่วไป (ค่าอาหาร
อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม)

224,400
14,400
115,000

66,000

เหตุผล
- ขอเปลี่ยนแปลงเงินหมวดค่าใช้
ส อ ย ( ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม สั ม ม น า
ประชาชนทั่วไป และค่าใช้จ่ายใน
การจั ด ท าเอกสารประกอบการ
ประชุมเพิ่มศักยภาพการผลิตเส้น
ไหมให้ ไ ด้ ม าตรฐาน) มาเป็ น
หมวดค่าวัส ดุ (วั ส ดุเกษตร) เป็ น
เงิ น 85,000 บาท เนื่ อ งจาก
จาเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุน เพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะ เกษตรกรผู้ เ ข้ า รั บ
การฝึกอบรม
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการ
14,000
จัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม
เพิ่มศักยภาพการผลิต
เส้นไหมให้ได้
มาตรฐาน
3. ค่าสนามและวัสดุ
40,000
ฝึกปฏิบัติ
- ค่าวัสดุ
24,000
1. วัสดุสานักงาน
10,000
2. ค่าวัสดุเกษตร
14,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการ
9,000
จัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม
เพิ่มศักยภาพการผลิต
เส้นไหมให้ได้
มาตรฐาน
3. ค่าสนามและวัสดุ
40,000
ฝึกปฏิบัติ
- ค่าวัสดุ
95,000
1. วัสดุสานักงาน
10,000
2. ค่าวัสดุเกษตร
85,000

หน่วยดาเนินงาน :
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ ชัยภูมิ

หน่วยดาเนินงาน :
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ ชัยภูมิ

เหตุผล

นางสาวลาแพน สารจันทึก
เดิมเปูาหมายที่ศูนย์หม่อนไหมเสนอของบประมาณ อยู่ที่ 200 ราย แต่เมื่อถูก
นักวิชาการเกษตรชานาญการ ปรับลดงบประมาณ ไม่ได้ถูกปรับลดเปูาหมายลง จึงต้องขอเกลี่ยงบประมาณเพื่อให้
ศูนย์หม่อนไหม
สอดคล้องกับที่ได้รับจัดสรรและสามารถดาเนินกิจกรรมได้ หากดาเนินการ 200 ราย
เฉลิมพระเกียรติชัยภูมิ ค่าวัสดุอยู่ที่รายละ 70 บาท จึงต้องขอปรับเปูาหมายลงด้วย คือ จานวน 100 ราย และขอปรับ
วงเงินค่าวัสดุการเกษตร จาก 14,000 บาท เป็น 85,000 บาท ถ้าเป็น 100 ราย จะอยู่ที่ราย
ละ 850 บาท
ความเห็นของเลขานุการฯ

การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ดังนี้
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559
กรณีไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม
ข้ อ 12 ในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บงบประมาณมี ความจ าเป็ นต้ องเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรื อรายการ ที่ไม่ มีผลกระทบต่อวั ตถุประสงค์และ
เปูาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่ม
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทาได้โดยไม่ต้องขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ
/มติที่ประชุม...

22
มติที่ประชุม

ที่ประชุ มได้ พิ จารณาแล้ ว ตามระเบี ยบว่ าด้ วยการบริ หารงบประมาณรายจ่ าย
สาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12
เห็ นชอบในหลั กการให้จังหวัดชัยภูมิ ถัวจ่ายงบประมาณ และปรับลดเปูาหมาย
โครงการ การพัฒนานวัตกรรมการผลิ ตและจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ไหม กลุ่ มจังหวัดนครชั ย
บุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐาน มกษ. 8000
ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ

ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดบุรีรัมย์
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการการพัฒนา
69,900
นวัตกรรมการผลิต
และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
จังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบ
วงจร
กิจกรรมหลักการ
69,900
พัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้
ได้มาตรฐาน มผช.
กิจกรรมย่อยที่ 1 การ
39,900
พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์
รายการที่ 1 การ
39,900
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนคร
ชัยบุรินทร์สู่สากล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
39,900
- ค่าตอบแทน
7,200
วิทยากร (จานวน 6
7,200
ชม. x 1,200 บาท x
1 ครั้ง )

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการการพัฒนา
69,900
นวัตกรรมการผลิต
และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่ม
จังหวัดนครชัย
บุรินทร์แบบครบ
วงจร
กิจกรรมหลัก
69,900
การพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้
มาตรฐาน มผช.
กิจกรรมย่อยที่ 1
59,900
การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ หม
นครชัยบุรินทร์
รายการที่ 1 การ
59,900
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนคร
ชัยบุรินทร์สู่สากล
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
59,900
- ค่าตอบแทน
7,200
วิทยากร (จานวน 6
7,200
ชม. x 1,200 บาท x
1 ครั้ง )

เหตุผล
เ ดิ ม เ ป็ น ก า ร จั ด สั ม ม น า ฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจ้าง
เหมาบริ ก ารการให้ ค าปรึ ก ษา
แนะนาเชิงลึกแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ไหมจังหวัดชัยภูมิ/บุรีรัมย์ ซึ่งเป็น
การสั มมนาฯ เพื่ อให้ ค วามรู้ ไม่ มี
การปฏิบั ติ แต่เ นื่องจากไม่ไ ด้รั บ
จั ด สรรงบประมาณในการจ้ า ง
เหมาบริการให้คาปรึกษาเชิงลึกฯ
จึ ง ขอเปลี่ ย นแปลงจากการจั ด
สั ม มนาฯ เป็ น การอบรมเชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้
ผู้ ป ระกอบการเกิ ด ทั ก ษะในการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้ รั บ การ
รับรองมาตรฐาน มผช. โดยขอนา
ค่ า ใช้ จ่ า ยในกิ จ กรรมย่ อ ยที่ 2
ไปถัวจ่ายในกิจกรรมย่อยที่ 1
โดยถั ว จ่ า ยจั ง หวั ด ละ 69,900
บาท
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
ค่าใช้สอย
30,700
- ค่าพาหนะวิทยากร
2,200
(ไป-กลับ)
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม
4,800
สัมมนา (ไป-กลับ)
(จานวน 40 คน x
120 บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
ค่าใช้สอย
30,700
-ค่ า พาหนะวิ ท ยากร
2,200
(ไป-กลับ)
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วม
4,800
สั ม ม น า ( ไ ป -ก ลั บ )
(จ านวน 40 คน x
120 บาท)

- ค่าเช่าที่พักวิทยากร
(จานวน 1 คืน x
1,000 บาท x 1
ครั้ง )
- ค่าอาหารสาหรับ
กลุ่มเปูาหมายและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(จานวน 50คน x
300 บาท x 1 มื้อ)
- ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสาหรับ
กลุ่มเปูาหมายและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(จานวน 50 คน x
50บาท x 2 มื้อ)
- ค่าเช่าห้องประชุม
เครื่องเสียง เป็นเงิน
2,700 บาท

1,000 - ค่าเช่าที่พักวิทยากร
(จานวน 1 คืน x
1,000 บาท x 1
ครั้ง )
15,000 - ค่าอาหารสาหรับ
กลุ่ ม เปู า หมายและ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
( จ า น ว น 50ค น x
300 บาท x 1 มื้อ)
5,000 - ค่าอาหารว่างและ
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ส า ห รั บ
กลุ่ ม เปู า หมายและ
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(จานวน 50 คน x 50
บาท x 2 มื้อ)
2,700 - ค่าเช่าห้องประชุม
เครื่ อ งเสี ย ง เป็ น เงิ น
2,700 บาท

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการ
สัมมนา
กิจกรรมย่อยที่ 2
การติดตาม
ประเมินผล/บริหาร
โครงการ
งบดาเนินงาน

2,000
2,000 ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุในการอบรม
30,000 ฯ
กิจกรรมย่อยที่ 2 การ
ติดตามประเมินผล/
บริหารโครงการ
30,000 งบดาเนินงาน
10,000 ค่าวัสดุ

1,000

15,000

5,000

2,700

22,000
22,000
10,000

10,000
10,000

เหตุผล
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
ค่าตอบแทน
- วัสดุเชื้อเพลิงและ
10,000
- ค่าตอบแทนการ
10,000 หล่อลื่น
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (จานวน 5
คน x 200 บาท x
10 วัน)
ค่าวัสดุ
20,000
- ค่าวัสดุสานักงาน
10,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและ
10,000
หล่อลื่น
หน่วยดาเนินงาน :
สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ชัยภูมิ /บุรีรัมย์

เหตุผล

หน่วยดาเนินงาน :
สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด
ชัยภูมิ /บุรีรัมย์

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เดิมกิจกรรมหลักการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช. มี 3
แทน เลขานุการฯ
กิจกรรมย่อย ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ได้รับงบประมาณแต่ละจังหวัดดังนี้ คือ
1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ งบประมาณ 39,900 บาท 2) การให้คาปรึกษาแนะนา
เชิงลึก แก่ผู้ผลิต 476,000 บาท 3) การติดตามประเมินผล 30,000 บาท ต่อมา
คณะอนุกรรมาธิการได้ปรับลดงบประมาณ จานวน 1,428,000 บาท หรือจังหวัดละ
476,000 บาท จึ ง ท าให้ ไ ม่ มี ง บประมาณกิ จ กรรมนี้ ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมหลักการพัฒนายกระดับการผลิตผ้าไหมให้ได้มาตรฐาน มผช. วันนี้มี
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดบุรีรัมย์เสนอเรื่องของโอนเปลี่ยนแปลงเข้ามาถัวงบประมาณ
จะขออนุญาตที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมๆกัน ทั้งสองจังหวัด ก็จะคงเหลืองบประมาณ
ของกิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ รายการที่ 1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนครชัยบุรินทร์สู่สากลจังหวัดละ 39,000 บาท และกิจกรรม
ย่อยที่ 2 ติดตาม/ประเมินผล/บริหารโครงการจังหวัด 30,000 บาท รวม 2 กิจกรรมย่อย
ได้รับจัดสรรจังหวัดละ 69,900 บาท เป็นกิจกรรมย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนครชัยบุรินทร์สู่สากล งบประมาณ 59,000 บาท และ
กิจกรรมย่อยติดตาม/ประเมินผล/บริหารโครงการจังหวัด จังหวัดละ 10,000 บาท
รวมงบประมาณ 69,000 บาท ตามที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดบุรีรัมย์เสนอ การขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าว เป็นไป
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ดังนี้
/1. ระเบียบ...
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มติที่ประชุม

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559
กรณีไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม
ข้ อ 12 ในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บงบประมาณมี ความจ าเป็ นต้ องเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรื อรายการ ที่ไม่ มีผลกระทบต่อวั ตถุประสงค์และ
เปูาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพิ่ม
วงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทาได้โดยไม่ต้องขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ
ที่ประชุ มได้ พิ จารณาแล้ ว ตามระเบี ยบว่ าด้ วยการบริ หารงบประมาณรายจ่ าย
สาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 12
เห็ นชอบในหลั กการให้ จังหวัดชั ยภูมิ และจังหวัดบุ รีรัมย์ ถัวจ่ายงบประมาณ
โครงการการพั ฒ นานวั ต กรรมการผลิ ต และจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ หมกลุ่ ม จั ง หวั ด
นครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมหลัก การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้ได้
มาตรฐาน มผช. งบประมาณ 69,900 บาท จากกิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ รายการที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนครชัยบุรินทร์
สู่สากล งบประมาณ 39,000 บาท และกิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตาม/ประเมินผล/บริหาร
โครงการจังหวัด งบประมาณ 30,000 บาท เป็น กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ รายการที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนครชัยบุรินทร์
สู่สากล งบประมาณ 59,000 บาท และกิจกรรมย่อยที่ติดตาม/ประเมินผล/บริหาร
โครงการจังหวัด จังหวัดละ 10,000 บาท โดยมีสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นหน่วยดาเนินการ ตามที่จังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดบุรีรัมย์เสนอ

4.2 เรื่อง ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สุทธินันท์ เชื้อสาทุม
จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการกิจกรรม
นายช่างโยธาชานาญการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ จานวน 1 รายการ งบประมาณ 18,200,000 บาท
ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
1 โครงการ : พัฒนาและ
18,200,000
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการ : พัฒนาและ
18,200,000
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์

เหตุผล
- เนื่องจากสายทาง แยกทาง
หลวงหมายเลข 225 - แยก
ทช.ชย. 3019 อาเภอบ้าน
เขว้า จังหวัดชัยภูมิ ได้รับ
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ที่

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

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

กิจกรรมหลัก : ยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนา
เส้นทางและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว
(งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง)

18,200,000 กิจกรรมหลัก : ยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนา
เส้นทางและสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการ
ท่องเที่ยว
18,200,000 (งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง)

18,200,000

รายการ ก่อสร้างถนน
แอสฟัลติกคอนกรีต สาย
แยกทางหลวงหมายเลข
225 - แยก ทช.ชย.
3019 อาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00
- 1.50 เมตร ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 2.750
กิโลเมตร

18,200,000 1. รายการ ซ่อมสร้าง
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย
บ้านเล่า - วัดศิลาอาสน์
ภูพระ อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00 1.50 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 2.800
กิโลเมตร
2. รายการ ซ่อมสร้าง
ถนน แอสฟัลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย
บ้านยาง - บ้านกลาง
อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกว้างข้าง ละ 0.00 1.00 เมตร ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 2.850
กิโลเมตร

9,900,000

หน่วยดาเนินงาน :
แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ

หน่วยดาเนินงาน :
แขวงทางหลวงชนบท
ชัยภูมิ

18,200,000

8,300,000

เหตุผล
งบประมาณ ปี พ.ศ.2562
จากกรมทางหลวงชนบท
เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาย
ทางดังกล่าว จึงทาให้ไม่มี
พื้นที่ดาเนินการ
- หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2562
“กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
มีความประสงค์ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือของ
กลุ่มจังหวัด ทั้งกรณี
งบประมาณปกติและ
งบประมาณ เหลือจ่าย ที่เป็น
การดาเนินโครงการใหม่ ที่ไม่
อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด หรือดาเนิน
โครงการเดิม แต่มีการ
เปลี่ยนแปลง กิจกรรมหรือ
พื้นทีด่ าเนินการ ซึ่งกระทบ
ต่อกลุ่มเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ให้เสนอขอความเห็นชอบ
จาก อ.ก.บ.ภ.
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอ
เพื่อขอความเห็นชอบจาก
ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความ
เห็นชอบในการปรับ
แผนปฏิบัติ ราชการประจาปี
ของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
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ที่

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

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

เหตุผล
จังหวัดพร้อมทั้งเห็นชอบการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดนาเสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่
กากับดูแลภาค
- กรณีดังกล่าวเป็นการขอ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ในโครงการซึ่งไม่กระทบต่อ
กลุ่มเปูาหมาย (นักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1 หรือวัตถุประสงค์ของ
โครงการ (เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกและเกิด
ความปลอดภัยในการเดินทาง
ในการเดินทางเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว)

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ

รายการใหม่ทั้ง 2 กิจกรรม ที่จะนามาโอนเปลี่ยนแปลง เป็นรายการอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด (Y2) แต่วงเงินงบประมาณจะไม่เท่ากับที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ จึงคิดว่าไม่ถือว่าเป็นรายการที่อยู่ในแผน จึงเรียนให้
ที่ประชุม พิจารณา
ความเห็นของเลขานุการฯ
การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) หลั กเกณฑ์ การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด (ผลการประชุ ม
คณะอนุกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ อ.ก.บ.ภ. วิชาการ ครั้งที่
1/2561)

/การเปลี่ยนแปลง...
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การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบั ติ ราชการของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการ
ใหม่ที่ไม่มีอยู่ในแผนแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการ
เดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการและให้ดาเนินการตามระเบียบว่าระด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม และระเบียบว่ าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
สาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ให้เน้นดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2) ก่อน
2. เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดดาเนินโครงการ ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับเปูาหมายการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกาหนด
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี อย่างเคร่งครัด
หากมี ความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งยวดที่ จั งหวั ดและกลุ่ ม จั งหวั ด จะต้ องด าเนิ นการขอโอน
เปลี่ยนแปลงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผล ความจาเป็น เพื่อประกอบการ
พิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3. กรณีจั งหวั ดหรื อกลุ่ มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติ และงบประมาณ
เหลือจ่าย ที่เป็นการดาเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่ มจั งหวั ด หรื อด าเนิ นโครงการเดิ ม แต่ มี การเปลี่ ยนแปลงกิ จกรรม หรื อพื้ นที่
ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
นาเสนอเพื่อขอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ
ก.บ.ก. ให้ ความเห็ นชอบในการปรับแผนปฏิ บั ติราชการราชการประจ าปี ของจั งหวั ด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแล
4. ในการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ทุกกรณี
2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559
/ข้อ 10 ในกรณี...
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ข้อ 10 ในกรณีที่หน่วยรั บงบประมาณมีความจาเป็นต้องปรั บปรุ งแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผลทาให้เปูาหมายโครงการหรือกิจกรรมของ
แผนงานบู รณาการเปลี่ ยนแปลงไปในสาระส าคั ญจากที่ ส านั กงบประมาณได้ ให้ ความ
เห็นชอบไว้แล้ ว ให้หน่ วยรั บงบประมาณเสนอเรื่องต่อหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อหน่ วยงาน
เจ้าภาพเสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี ก่อนส่งให้
สานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นางสาวอรุณี ชาญหัด
ผู้แทน OSM

นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ

3) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 23 วรรคท้ายการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรค
หนึ่ ง ต้ องไม่ ท าให้ เปู าหมายผลผลิ ตหรื อโครงการตามแผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ าย
งบประมาณ หรือแผนงานในเชิงบูรณาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสาคัญ และต้อง
ไม่ทาให้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
และประกาศแนบท้ายระเบียบส านักงบประมาณ ว่าด้ว ยการบริห าร
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ข้อ 1 การเปลี่ยนแปลง
สถานที่ดาเนินการรายการจัดหาที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้างแตกต่างไปจากที่กาหนดในเป็นการ
ปฏิบัติงานและเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว
ถือว่าเป็นการเปลี่ ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญของรายการ ส่ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจจะต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน
การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด กระทบต่อกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งหาก ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้อง
เสนอเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
และการโอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เกินกว่า 10 ล้านบาท จะต้องเสนอ
ไปทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
กระผมมีความเห็นอย่างนี้คือ การโอนเปลี่ยนแปลงทีอ่ ยู่ภายใต้โครงการเดิม
แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ ที่กระทบต่อเปูาหมาย
หรือวัตถุประสงค์ จะต้องไปขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.บ.ภ. ซึ่งระเบียบไม่มีการระบุว่า
กระทบต่ อกิ จ กรรม เมื่อ ระเบี ย บบอกว่ า กระทบต่ อวั ต ถุ ประสงค์ ของโครงการ เมื่ อ
พิ จ ารณาจากโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ก็คือโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ และที่อยู่ในแผนทั้งหมดมี 15 รายการ รวมรายการ Y2
ด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมหลักยกระดับมาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและ
/สิ่งอานวย...
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สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว คือ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางให้เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และกลุ่มเปูาหมายก็คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวไปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงถือว่าไม่กระทบต่อ
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณา
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
แม้ว่าจะเป็นโครงการเดิม และไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
แทน เลขานุการฯ
แต่รายการที่เสนอมาเป็นพื้นที่ใหม่ ซึ่งก็ถือว่ากระทบต่อสาระสาคัญ ตามระเบียบสานัก
งบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณ และกลุ่มจังหวั ดได้มีการหารือแล้ว สานักงบประมาณ
เสนอว่าจะต้องทาความตกลง เมื่อพิจารณาจากวงเงินงบประมาณรายการเดิมที่ขอโอน
เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 10 ล้านบาท
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
ขณะนี้มีความเห็นที่ต่างกัน เมื่อหลักเกณฑ์ระบุว่า การกระทบคือกระทบต่อ
ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ
เปูาหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งถ้าเป็นการกระทบต่อกิจกรรม หลักเกณฑ์
จะต้องระบุไว้ว่าเป็นกิจกรรม แต่เมื่อกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงต้องไป
พิจารณาถึงระดับโครงการ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เรียนให้ที่ประชุมทราบ อย่างไรก็ตามข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
แทน เลขานุการฯ
รายจ่ายประจาปีจะต้องเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพแผนบูรณาการ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ จึ ง เห็ น ควรเสนอให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ พิ จารณาต่อไป ว่าจะต้องเสนอต่ อ อ.ก.บ.ภ. ภาคหรือไม่
อย่างไร
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
กรณีการเปลี่ยนพื้นที่ดาเนินการ จะใช้ระเบียบของสานักงบประมาณในการ
ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณา การเปลี่ยนพื้นที่ดาเนินการถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสาคัญของ
รายการ ที่จะต้องเสนอขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ กรณีที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ
เป็นการเปลี่ย นแปลงพื้นที่ ดาเนินการ อย่างไรก็ต้องเสนอขอทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณ ส าหรั บ วั น นี้ เป็ น การพิ จ ารณาการโอนเปลี่ ย นแปลงของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง พ.ร.บ. งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
ยั ง ไม่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ณ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 ฉะนั้ น การโอน
เปลี่ ย นแปลงในวัน นี้ ที่ประชุมเห็ น ชอบได้ เพียงหลั กการเท่านั้ น จะยั งถือว่า เป็นมติ
เห็นชอบไม่ได้ เมื่อ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แล้ว จึงจะต้องเข้าที่
ประชุม ก.บ.ก. อีกครั้งหนึ่ง เพราะหากเห็นชอบในตอนนี้ ก็ยังไม่สามารถเสนอต่อไปยัง
ส่วนกลางเพื่อขอความเห็ นชอบได้ ในขณะที่ พ.ร.บ. งบประมาณยังไม่มีผลบังคับใช้
เสนอว่าฝุายเลขานุการหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า เราจะดาเนินการอย่างไร
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
ฝุายเลขานุการฯ ลองไปพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อความรอบคอบ
ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
สาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 10 และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ 3 และข้อ 4
เห็ น ชอบในหลั กการให้ จังหวัดชัยภูมิ โอนเปลี่ ยนแปลงโครงการพัฒ นาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักยกระดับ
มาตรฐานและพัฒนาเส้นทางและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว จากรายการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 - แยก ทช.ชย.
3019 อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.00 - 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.750 กิโลเมตร (งบลงทุน : ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 18,200,000 บาท เป็น 1) รายการ ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติ
กคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านเล่า - วัดศิลาอาสน์ ภู
พระ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00
- 1.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.800 กิโลเมตร (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณ 9,900,000 บาท และ 2) รายการ ซ่อมสร้างถนน แอสฟัลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านยาง - บ้านกลาง อาเภอเกษตร
สมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง ละ 0.00 - 1.00
เมตร ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 2.850 กิโ ลเมตร (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณ 8,300,000 บาท

4.3 เรื่ อง แผนพัฒ นากลุ่ม จัง หวั ดภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ตอนล่ า ง 1
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
ผู้แทน OSM
บูรณาการ พ.ศ. 2551 หมวด 2 การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด มาตรา 19
ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้ มีการประชุมปรึกษาหารือแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกันกับ
บุคคลดังต่อไปนี้
(1) หัว หน้ าส่ วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอานาจ
หน้าที่ ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง
(2) หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ บรรดาที่มี
สถานที่ตั้ง ทาการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอานาจหน้าที่ในจังหวัด
(3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด
(4) ผู้แทนภาคประชาสังคม
(5) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

/เมื่อดาเนินการ...
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เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ ก.บ.จ. นาผลการประชุมปรึกษาหารือ
และความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ แล้วส่ง ก.น.จ.
เพื่อพิจ ารณานาเสนอคณะรัฐ มนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ให้ สาเนาให้ ก.บ.ก.
ทราบด้วย เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศ
ใช้แล้ว การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดาเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล่าว
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้มีการประชุมเพื่อ จัดทา
แผนพัฒ นากลุ่ มจั งหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา และ
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
- วิสัยทัศน์ (Vision) : ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม สังคมเป็นสุข
- เปูาประสงค์รวม (Objective)
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 3 : 100,591.37 ล้านบาท) ปัจจุบัน ข้อมูล ปี 59
อยู่ที่ 93,860 ลบ.
2) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 9 : 32,575.34 ลบ.)
ปัจจุบัน ข้อมูล ปี 59 อยู่ที่ 23,724.18 ลบ.
3) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 3 : 7,214.05 ลบ.) ปัจจุบัน ข้อมูล ปี 59
อยู่ที่ 6,409.58 ลบ.
4) ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- กลยุทธ์ (Strategy)
1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
/1.7 ส่งเสริม...
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1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด
2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ
2.12 ส่ ง เสริมการตลาดและการประชาสั มพัน ธ์การท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ไหม
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
แผนงานที่ 1 เพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนใน
เขต นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลั กที่ 2 การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรในพื้นที่นคร
ชัยภูมิบุรินทร์
/-กิจกรรมหลักที่ 3...
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- กิจกรรมหลักที่ 3 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่/สหกรณ์ภาคเกษตร
- กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับการบริหารและจัดการสหกรณ์เกษตรประชารัฐ
นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 5 การถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ข้าวหอมมะลิ
นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 6 ยกระดับนวัตกรรมการผลิตอาหารนครชัยบุรินทร์เพื่อความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก
- กิจกรรมหลักที่ 7 การเชื่อมโยงศูนย์กระจายสินค้าการเกษตรประชารัฐ
แผนงานที่ 2 พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับตลาดระดับสูง
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
- กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสู่มาตรฐาน GFM
- กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พืชอาหารสัตว์
- กิจกรรมหลักที่ 3 ขยายฐานการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ
- กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาโรงฆ่าสัตว์
- กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์
- กิจกรรมหลักที่ 6 มหกรรมปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมการตลาดสินค้าปศุสัตว์
- กิ จ กรรมหลั ก ที่ 8 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ด้ า นการปศุ สั ต ว์
(ภาคเอกชน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
แผนงานที่ 1 ส่ งเสริมและสนับสนุนแหล่ งท่องเที่ยวของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้ได้รับความนิยม
1. โครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์
- กิ จ กรรมหลั ก 1.1 สร้ า งเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลัก 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพและ ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
โรงแรม รีสอร์ท หอพัก เพื่อรองรับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว (ปูองกันปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์)
- กิจกรรมหลัก 1.3 บูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่
ท่องเที่ยวและภัยคุกคาม
- กิจกรรมหลัก 1.4 พัฒนามัคคุเทศก์อัจฉริยะนาเที่ยวกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลัก 1.5 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ (ครั้งที่ ๓)
/- กิจกรรมหลัก 1.6...
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- กิจกรรมหลัก 1.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลุ่ ม
จังหวัด นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลัก 1.7 เทศกาลท่องเที่ยว นครชัยบุรินทร์สู่ AEC (ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Low Season)
- กิจกรรมหลัก 1.8 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ
กลุ่มนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลัก 1.9 ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มาก ตาบลบ้านบัว
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
- กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1.10 พั ฒ นาเพิ่ ม ศั ก ยภาพอาสาสมั ค รต ารวจท่ อ งเที่ ย ว
นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 1.11 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการเชื่อมโยงการค้าการ
ลงทุนชายแดนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 1.12 การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนครชัยบุรินทร์ - เฉินตู
- กิจกรรมหลักที่ 1.13 ยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 1.14 การสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ในการส่งเสริมธุรกิจการจัดทัวร์ เพื่อเป็นรางวัล (Incentive) และธุรกิจการจัดกิจกรรม
(Event Business)
- กิจกรรมหลักที่ 1.15 อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนสร้างศิลปะร่วมสมัย
นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 1.16 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Korat Art
Olympic (Thailand biennale, Korat)
- กิจกรรมหลักที่ 1.17 ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์นครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลักที่ 1.18 พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
- กิจกรรมหลักที่ 1.19 จ้างที่ปรึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่การค้าชายแดน
ช่องสายตะกู อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (ขอรับการสนับสนุนจากกรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย)
2. โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงชนบทเพื่ อ สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
(ขอรับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม)
แผนงานที่ 2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ หมของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ
1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ไหมครบวงจร
- กิจกรรมหลักที่ 1.1 การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
- กิจกรรมหลักที่ 1.2 นวัตกรรมการผลิตผ้าไหมครบวงจร
- กิจกรรมหลักที่ 1.3 เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มนครชัยบุรินทร์
/ยุทธศาสตร์ที่ 3...
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนครชัยบุรินทร์
- กิจกรรมหลัก 1.1 การส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
- กิจกรรมหลักที่ 1.2 คลังปัญญาผู้เชี่ยวชาญสูงอายุนครชัยบุรินทร์สู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
- กิจกรรมหลัก 1.3 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมหลัก 1.4 การศูนย์พัฒนาถ่ายทอดนวัตกรรมการรักษาและปูองกัน
โรคผู้สูงอายุทางด้านชีวกลศาสตร์การแพทย์ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
- กิจกรรมหลักที่ 1.5 การผลิ ตภัณฑ์เครื่องเฝู าระวังการเกิดแผลกดทับด้ว ย
ตัวตรวจจับแรงกด
- กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1.6 พื้ น ยางผลิ ต กระแสไฟฟู า เพื่ อ ตรวจวั ด การเดิ น และ
การทรงตัวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์
- กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1.7 การผลิ ตภั ณ ฑ์ชุ ดควบคุ ม สั ญ ญาณไฟจารจรส าหรั บ
รถกู้ชีพฉุกเฉิน (AMBULANCE)
- กิจกรรมหลัก 1.8 การสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมผู้สูงอายุในชุมชน
แหล่งเรียนรู้พื้นถิ่นสู่ความยั่งยืนเชิงอนุรักษ์ระดับกลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์”
นายธนยศ แสนสุขใส
แทน รองประธาน
จ.สุรินทร์

ในวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 คาว่า
ผลิตภัณฑ์ไหม การที่เราไปแยกออกมาเฉพาะ และเมื่อเราไปมองคาว่า ท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม ส่ วนนี้ จะหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ไหม ผลิตภัณฑ์โอทอปด้ว ยหรือไม่
น่าจะรวมอยู่ภายใต้ของการท่องเที่ยวแล้ว หรือจาเป็นต้องให้ผลิตภัณฑ์ไหมปรากฏใน
วิสั ยทัศน์ เพราะผลิ ตภัณฑ์ไหม ก็ปรากฏในประเด็นยุทธศาสตร์แล้ ว ผลิ ตภัณฑ์ไหม
เหมือนเป็นของที่ระลึกและอยู่ภายใต้กับการท่องเที่ยว
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ เวทีของการจัดทาแผนพัฒนา ผู้จัดทาหลายท่านต้องการให้คงเรื่องของ
ผู้แทน OSM
ผลิตภัณฑ์ไหมให้ชัดเจน เนื่องจาก 4 จังหวัดมีเรื่องผลิตภัณฑ์ไหมที่เชื่อมโยงกัน
นายธนยศ แสนสุกใส
มีความเห็นว่ากลุ่มจังหวัดมีทิศทางที่จะมุ่งไปสู่เกษตรอินทรีย์
แทน รองประธาน
เกษตรอุตสาหกรรม ในทานองเดียวกัน ก็ต้องมาดูในเรื่องการท่องเที่ยวด้วย และสิ่งที่เรา
จ.สุรินทร์
ต้องการคือ สังคมเป็นสุข พอนาเรื่องผลิตภัณฑ์ไหมมาแยกออกเป็นเรื่องเด่น กระผมจึง
สับสนว่าไปเน้นขึ้นมาเป็นกิจกรรมเดียว ถ้าเป็นเรื่องท่องเที่ยวก็จะรวมทั้งหมด ทั้งของที่
ระลึกด้วย ที่เป็น โอทอปต่างๆ รวมไปยังผลิ ตภัณฑ์ไหม กระผมคิดว่าน่าจะมีเพียง 3
ประเด็นเท่านั้น คือ เกษตร ท่องเที่ยว และสังคม น่าจะขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดได้
ขอถือว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับ
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561 กระผมได้ไปร่วมประชุมกับ
ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงมหาดไทยซึ่งจัดโดยสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.)
ได้ให้คาชี้แจงว่า เดิมที่ อ.ก.บ.ภ. กาหนดให้ส่งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายใน
วันที่ 24 กันยายน 2561 และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ตอนนี่ได้มีกาหนดการเลื่อนส่งแผนพัฒนาและ
/แผนปฏิบัติราชการ...
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีไปเป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เนื่องจากว่า ให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดได้รอแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จัดทาเสร็จเรียบร้อยก่อน ซึ่งได้
คาดการณ์ว่าจะประกาศใช้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 หลังจากนั้น จึงจะให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดการทบทวนแผนและจัดส่งภายใน 17 ธันวาคม 2561 แต่
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดใดดาเนินการทบทวนแล้วก็ให้ดาเนินการไป แต่เมื่อแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีผลบังคับใช้ ก็ให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง จึงจะจัดส่งได้ เช่นนั้น เรา
สามารถทบทวนอีกครั้งได้
นายธนยศ แสนสุขใส
ขอเสนอว่า ควรให้แต่ละจังหวัดเสนอความคิดเห็นต่อฝุายเลขานุการฯ ว่าจะมี
แทน รองประธาน
ข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวไว้ว่ายังมีโอกาส
จ.สุรินทร์
ทบทวน โดยให้ฝุายเลขานุการฯ ประสานไปทั้ง 4 จังหวัด ทาให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
วาระการพิจารณานี้เราให้การเห็นชอบแล้ว ก็จะต้องมีการทบทวนอีกครั้ง
แทน รองประธาน
จ.บุรีรัมย์
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เมื่อตอนที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เราก็ได้
แทน เลขานุการฯ
มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ด้ ว ย คาดว่ า เมื่ อ ประกาศใช้ แ ผนแม่ บ ท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก็จะมาทบทวนดูว่าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนั้นกระทบหรือไม่
กระทบ จะต้องทบทวนและปรับปรุง แผนหรือไม่ แต่แผนของเราดาเนินการอย่างเป็น
กลาง ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง แต่หากกระทบ ก็จะต้องทบทวนใหม่
นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
วันนี้ อาจจะไม่ใช่ในลักษณะของการเห็นชอบ เพราะว่าเรามีโอกาสปรับปรุง
ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์ แผนพัฒ นาอยู่ หากแผนแม่บทออกมาแล้ ว และพิจารณาดูแล้ วว่ามีความสอดคล้ อง
หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เราจัดทาแผนพัฒนาไว้ จึงค่อยเสนอเข้าที่ประชุม ก.บ.ก.
ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอต่อส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง
นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน
มีกลยุทธ์ที่ระบุว่า พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร กระผมจาได้ว่า
ผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา ประธานหอการค้าภาค ได้เสนอต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าจากจังหวัด
นครราชสีมา แล้วไหลไปสู่จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ แต่เมื่อดูกิจกรรมแล้ว ไม่พบ
จึงจะขอฝากทางฝุายเลขานุการฯ ด้วย และกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
โลจิ สติกส์ และการกระจายสินค้าในภูมิภาค เราพยายามผลั กดัน โดยเฉพาะจังหวัด
นครราชสี มาผลั กดันให้ มีท่า เรือบก ซึ่งเกี่ ยวกับระบบโลจิส ติก ส์ และการช าระภาษี
ศุลกากรของสินค้า ท่านอย่าลืมว่าส่วนกลางพิจารณาอยู่ระหว่างสองที่ด้วยกันคือจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสินค้าในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มีขนาดใหญ่
กว่าจังหวัดขอนแก่น เราจึงพยายามผลักดันท่าเรือบก เนื่องจากสินค้าของกลุ่มจังหวัดไป
ค้างอยู่ที่ท่าเรือบกของลาดกระบัง บางทีทาให้ส่งสินค้าไม่ทันกาหนด หากมีท่าเรือบกที่
จังหวัดนครราชสีมา ก็จะทาให้สินค้าของกลุ่มจังหวัดไปถึงท่าเรือแหลมฉบังได้เร็วขึ้น จึง
ขอฝากเรื่องท่าเรือบกไว้ด้วย
ตอนนี้กลุ่มนครชัยบุรินทร์อยู่ระหว่างการจัดการแข่งขันระดับโลกอยู่ MotoGP
ในการส่ ง เสริ ม การส ารองที่ พัก เมื่อ เราจะส่ ง เสริม เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพผู้ ประกอบการ
โรงแรม รี ส อร์ ท เพื่ อ รองรั บ มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย ว ในเรื่อ งนวัต กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะ
ช่วยเหลือ ซึ่งกลุ่มจังหวัดของเราเป็นกลุ่มจังหวัดการกีฬา ว่าจะเป็น MotoGP
/ไม่ว่าจะเป็น...
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นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์

มติที่ประชุม

ไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอล มีกิจกรรมระดับใหญ่ สากลมาจัดขึ้นที่กลุ่มนครชัยบุรินทร์
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ เช่น การจองห้องพัก จะทราบได้อย่างไรว่า
ห้องพักว่างกี่ห้อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาดูการแข่งขัน หรือหอพัก อพาต
เม้นท์ เราควรมีกิจกรรมที่แก้ไขปัญหาเรื่องการท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้อง
เพิ่มกิจกรรมเข้าไปส่งเสริมอีก ขอฝากไว้ หากจะมีการปรับแผน ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะ
จากคณะอนุกรรมาธิการ โดยเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุ เรามีสถาบันการศึกษาและสถาบัน
สาธารณสุ ข หลายๆ แห่ ง ที่ ข อยื่ น ข้ อ เสนอเมื่ อ คราวประชุ ม ร่ ว มกั บ นายกรั ฐ มนตรี
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผู้สูงอายุ ตอนนี้กระผมได้ทราบจากอาจารย์
แพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนวัตกรรมใหม่ในการเปลี่ยนข้อเข่าสาหรับ
คนเอเชีย เพราะที่เราใช้อยู่เป็นขนาดของคนยุโรป จึงอาจมีขนาดที่ไม่พอดี เสียเวลา
ตกแต่งให้พอดีกับข้อเข่าของคนเอเชีย จึงขอฝากให้ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ
ขอเสนอถนนสาย 226 ซึ่งเป็นถนนสายสาคัญ เพราะหากโคราชจะผลักดัน
ท่าเรือบก และต้องการเครือข่ายในการขนส่ง ถนนสายนี้ จะวิ่งจากจังหวัดนครราชสีมา
ไปจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี เห็นควรจะเพิ่ม
ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยให้อยู่ในส่วนของขอรับสนับสนุนจากกรม กระทรวง
มติที่ประชุม ก.บ.ก. รับทราบการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และเมื่อมีแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ให้มีการ
พิจารณาทบทวนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี อีกครั้งเพื่อ
เสนอให้ที่ประชุม ก.บ.ก. ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 การใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
เรียนสอบถามในที่ประชุม กรณีที่หน่วยงานดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้ว
ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ
มีงบประมาณเหลือจ่าย ปรากฏว่าหน่วยงานไม่รู้เกี่ยวกับกระกวนการขอใช้เงินเหลือจ่าย
ถ้าหน่วยงานนาเงินเหลือจ่ายนี้ไปใช้โดยไม่ผ่านกระบวนการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
กรณีนี้ จังหวัดจะดาเนินการอย่างไรต่อไป ท่านใดมีแนวทางใดบ้าง
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ขอเรียนว่า ไม่มีแนวทาง ไม่มีข้อบังคับ เช่น มีโครงการงบประมาณ 100 บาท
แทน เลขานุการฯ
เพื่อทางานให้คน 20 คน แต่เมื่อ ได้รับเงินมาแล้ว ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมี
เงินเหลือจ่าย เนื่องจากราคาต่อหน่วยลดลง หน่วยงานนั้นไม่มีสิทธิ์จะใช้เงินเหลือจ่ายนั้น
เพราะเขาจะต้องใช้กับกลุ่มเปูาหมายได้เพียง 20 คน แต่ไม่มีบทลงโทษสาหรับเรื่องนี้
ในความเป็นจริง เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องตรวจหลักฐานตามโครงการ และคานวณต่อ
หน่วย โครงการนี้จะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ ต่อกลุ่มเปูาหมายเท่าไหร่ ถ้าหากเกินเปูาหมาย
แล้ว ก็ไม่ต้องเบิกจ่ายส่วนที่เหลือ แต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ก็จะเบิกออกจนหมด เพราะที่เหลือ
จะต้องเป็นเงินเหลือจ่าย และส่งคืนหรือขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ซึ่งทางกลุ่มจังหวัดเอง
ก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้ว ถ้าว่ามีกฎเกณฑ์หรือไม่ คือไม่มี แต่เป็นการใช้งบประมาณไม่ถูก
/นายสิงหชัย...
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นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
ผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์
ผู้แทนจังหวัดชัยภูมิ
นายธนยศ แสนสุขใส
แทน รองประธาน
จ.สุรินทร์
มติที่ประชุม

หากเกิดเหตุการณ์นี้แล้ว จะมีแนวทางใดบ้าง ที่จะดาเนินการแก้ไข หรืออาจ
ต้องหารือว่า หาก ให้กรรมการมีมติย้อนหลัง โดยเป็นการใช้สัตยาบรรณ จะดาเนินการ
ได้หรือไม่ หากปล่อยให้หน่วยงานรับผิดชอบอย่างเดียว ต่อไปก็อาจจะไม่มีหน่วยงานใด
กล้ามาทางานร่วมกับเรา
หน่วยงานใหม่ๆ ที่เริ่มเข้ามาทาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนใหญ่จะ
ไม่รู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินเหลือจ่าย
หน่วยงานที่ทางานกันมานานจะไม่พบปัญหา
ถ้าเรามีหนังสือเวียนโดยให้กลุ่มจังหวัดได้กาชับเรื่องนี้เป็นพิเศษ แม้ว่าจะช่วยได้
ไม่มาก แต่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะปูองกัน หากมีเงินเหลือจ่าย ขอให้ส่วนราชการปฏิบัติ
อย่างไร เพื่อให้ส่วนราชการทราบ
ทราบ

5.2 เกษตรอินทรีย์
นายสมภาร เสี่ยงบุญ
ช่วงเช้าของวันนี้มีการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนา
ประชาสังคมชัยภูมิ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ก็ได้มีการเสนอเกี่ยวกับการทาเกษตร
อินทรีย์ กระผมได้ขอย้าอีกครั้งเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ได้นาเสนอเปูาหมายเพื่อจะขยาย
ผลให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ จึงขอ
เรี ยนปรึกษาในที่ป ระชุม ต้องการให้ยุทธศาสตร์ มีเปูาหมายการเกษตร 5,000 ไร่
ส่วนรายละเอียดนั้น กระผมจะนาไปปรึกษาส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ กระผมมีความ
คาดหมายว่า ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม
เชิงเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์เป็น เปูาหมายหลักในการจัดทาเกษตร
อินทรีย์ จึงขอให้นาเข้าเป็นยุทธศาสตร์ และกาหนดเปูาหมายเป็น 5,000 ไร่
นายภูดิท ภัทรกุลเชฏฐ
เรื่องของเกษตรอินทรีย์ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 19 กันยายน
เกษตรและสหกรณ์
2561 มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ฉะนั้น เปูาหมายที่ท่านพูดถึง ได้ถูกบรรจุ
ไว้แล้วในวาระแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
มติที่ประชุม
นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
สานักงานจังหวัด
นครราชสีมา
มติที่ประชุม

ทราบ
5.3 การเสนอเรื่องขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขอเสนอเป็นข้อสังเกต กรณีที่ส่วนราชการเสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงโดยไม่ผ่าน
จังหวัด อาจจะทาให้จังหวัดไม่สามารถบริหารงบประมาณ หรือติดตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จะขอให้ทางฝุายเลขานุการฯ ไม่รับเรื่องเสนอนั้นๆ
ทราบ

เลิกประชุม 16.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย)
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

