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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)
ครั้งที่ 1 / 2562
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
*****************
กรรมการผู้เข้าประชุม
จังหวัดนครราชสีมา
1. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
2. นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
3. นางณาตยา คาไทย
4. นายภูดิท ภัทรกุลเชฎฐ
5. นายปถังกร สุปะเวชสุวรรณ
6. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง
7. นายจาเริญ เปล้ากระโทก
8. นางสาวลลิตา ส่องกระโทก

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

จังหวัดชัยภูมิ
9. นายบุญช่วย ผ่านอ้น
10. นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม
11. นางประเทือง คานาค
12. นางชลทิชา ลัดดาวัลย์
13. นายพันธุ์ธัช ศรีหาพล
14. นายชลชิต ศรีโยธี
15. นายสมภาร เสี่ยงบุญ

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

จังหวัดบุรีรัมย์
16. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
17. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
18. นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
19. นายภูษิต วงศ์อิน

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์
20. นายไชยยศ วิทยา
21. นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
22. นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
23. นางสุวรรณ จิตหนักแน่น
24. สมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดสุรินทร์
แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์
แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
/กรรมการ ...
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กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
3. นางชินพร ณิลังโส ประธานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
4. นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
5. นายกเทศมนตรีตาบลโพนทองจังหวัดชัยภูมิ
6. นายภูดิศ ศิริภาณุภัค ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ
7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
9. นายกเทศมนตรีตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
10. นางวิลาวัลย์ จันทสิทธิ์ ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
11. นายสมศรี ทองหล่อ ภาคประชาสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
12. นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
13. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบุฤาษี อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
14. นายอุทัย แสนกล้า ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
15. นางลาวัลย์ งามชื่น ภาคประชาสังคมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณัฐกานต์ วงศ์สถิตพร
2. นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์
3. นายประกาย ผลสว่าง
4. นายธีรชัย บุญยิ่ง
5. นายเกรียงไกร เมืองโคตร
6. นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
7. นายจิรพงษ์ อยู่ในธรรม
8. นางสาวทิพยวรรณ หาญณรงค์
9. นางสาวนฤมล พลคา
10. นางสาวบุหลัน บุญรักษ์
11. นางสาวพชรวรรณ ถุนาบูลย์
12. นางสาวชลธิชา แต้ศิริ
13. นางสาวกัณฑิตา วิโนทัย
14. นายณภัทร พรายจันทร์
15. นางสาวภัทรา ลาภสมบูรณ์ยิ่ง
16. นางสาวกฤษณา ปะโพทิง
17. นายสมบัติ มีลักษณะสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
วิศวกรชลประทานชานาญการ โครงการชลประทานนครราชสีมา
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ ทางหลวงชนบทนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นิติกรชานาญการ สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการโครงการส่งนาและบารุงรักษาพรม – เชิญ
/18. นางสาว …
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18. นางสาวอรุณี ชาญหัด
19. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
20. นางสาวโชติรส มีอานาจ
21. นางสาวทองคา รักวงษ์
22. นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี
23. นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก
24. นางสาวสุภิณญา อิมพิมพ์
25. นางสาวพราวนภา โจทย์กระโทก
26. นางสาวอภิชญา สงนอก
27. นางสาวกนกวรรณ ทองสีมะดัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
วั น นี เป็ น การประชุ ม คณะกรรมการบริห ารงานกลุ่ ม จั งหวัด แบบบู รณาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ก.บ.ก.) ครังที่ 1/2562 นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง 1
ติ ด ภารกิ จ ส าคั ญ ไม่ ส ามารถมาเป็ น ประธานการประชุ ม ครั งนี ได้ จึ ง ได้ ม อบหมาย
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม
2561)

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทารายงานการประชุม ครังที่ 8/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 21
แทน เลขานุการฯ
ธันวาคม 2561 รวม 46 หน้า หากมีคาหรือข้อความใด ที่เห็นว่า คลาดเคลื่อน ไม่ตรงกับ
ข้ อเท็ จ จริ ง และประสงค์ จะแก้ ไข/ปรั บปรุ ง ขอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณา และแจ้ งฝ่ าย
เลขานุการ ฯ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องต่อไป
มติที่ประชุม

รั บ รองรายงานการประชุ ม ก.บ.ก. ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 21
ธันวาคม 2561
/ระเบียบวาระที่ 3 ….
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการดาเนินงาน และ
แทนเลขานุการ ฯ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่ ม เติ ม ) ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ รวมทั งสิ น
3,826,670,500 บาท (แบ่งเป็นงบดาเนินงาน 567,739,750 บาท งบลงทุน
2,979,771,750 บาท งบรายจ่ า ยอื่ น 21,184,000 บาท และงบอุ ด หนุ น
257,975,000 บาท) ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน
3,826,670,500 บาท มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 3,095,953,097.98 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.10 ยังไม่เบิกจ่าย 194,150,752.14 บาท งบประมาณพับไป
536,566,649.88 บาท จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี
จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด
เบิกจ่าย
ร้อยละ
ยังไม่เบิกจ่าย
งบประมาณพับไป
นครราชสีมา 1,359,016,300 1,093,586,878.12 98.17
20,342,774.45 245,086,647.43
ชัยภูมิ
756,559,800 654,334,217.01 97.60
16,060,915.01 86,164,667.98
บุรีรัมย์
831,693,400 689,697,620.43 95.60
31,736,480.25 110,259,299.32
สุรินทร์
879,401,000 658,334,382.42 83.93 126,010,582.43 95,056,035.15
รวมทังสิน 3,826,670,500 3,095,953,097.98 94.10 194,150,752.14 536,566,649.88
ผลการเบิ กจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่ ม เติ ม ในภาพรวมจ านวน 6
โครงการจาแนกเป็นโครงการ ดังนี
ที่

โครงการ

1 โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

ยังไม่เบิกจ่าย

งบประมาณพับไป

2,841,070,800 2,145,804,528.49 91.78 192,250,752.14 433,904,219.37

2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร

114,686,100

107,007,371.20 100

-

2,079,828.80

3 โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายไหมไทย
แบบบูรณาการ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืน

38,937,500

23,725,214.41 100

-

4,247,285.59

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล

631,676,100

678,901,119.58 99.72

5 โครงการตามพระราชดาริ : ก่อสร้าง
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

200,300,000

137,551,564.30 100

1,900,000 76,757,149.42

-

19,578,166.70

5
ที่
โครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
ยังไม่เบิกจ่าย
งบประมาณพับไป
6 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
(เหลือจ่าย)
2,963,300 100
ข้ามลาชู บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8
ตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรมั ย์ - บ้านนาอ้อม หมูท่ ี่
15 ตาบลหนองแม็ก อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 7.00
เมตร ยาว 30.00 เมตร
รวมทังสิน
3,826,670,500 3,095,953,097.98 94.10 194,150,752.14 536,566,649.88

กลุ่มจังหวัดได้แจกแจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(เพิ่ ม เติ ม ) ประจ าเดื อ นธั น วาคม 2561 รวมทั งสิ น 48 รายการ งบประมาณ
210,711,272.37 บาท
จังหวัดนครราชสีมา ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ คือ โครงการพัฒนาการ
เกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ 2 กิจกรรมหลัก 8 รายการงบประมาณที่ยัง
ไม่เบิกจานวน 20,342,774.45 บาท ดังนี
(1) กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนา 3 รายการ จานวน
8,221,824.45 บาท
(2) กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่
ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ 5 รายการ จานวน 7,170,950 บาท
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ยั ง มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยไม่ แ ล้ ว เสร็ จ 1 โครงการ คื อ โครงการ
พัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพ
การบริ ห ารจั ด การน า จ านวน 3 รายการ เป็ น งบประมาณลงทุ น จ านวน
16,060,915.01 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ จานวน 4 รายการ
เป็นงบลงทุน 31,736,480.25 บาท
(1) โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ จานวน 3
รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิกจานวน 29,836,480.25 บาท
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าสู่สากล จานวน 1 รายการงบประมาณที่ยังไม่เบิกจานวน 1,900,000 บาท
จังหวัดสุรินทร์ ยังมีผลการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาการเกษตรและ
อาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนา
จานวน 15 รายการ งบประมาณที่ยังไม่เบิกเป็นงบลงทุน จานวน 126,010,582.43 บาท
จะเห็ น ได้ ว่ า โครงการที่ ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
แหล่งนาและท่องเที่ยวในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์มีปัญหาและอุปสรรคโครงการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างคุณค่าสู่สากล กิจกรรมหลักที่ 5
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามข้อเสนอของประชารัฐ ก่อสร้างป้ายหมู่บ้านท่องเที่ยว
โดยชุมชน พร้อมตกแต่งบริเวณ ติดตังโคมไฟเสาร์ห งส์ ชุมชนสายยาว ( 5 หมู่บ้าน)
ตาบลถลุงเหล็ก อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 1,900,000 บาท
ติดปัญหาเรื่องการร้องเรียนคาดว่าจะขอยกเลิกด้วย
/นายธีรชัย บุญยิ่ง ...
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ผู้แทนโครงการ
ชลประทาน
นครราชสีมา

ที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จคือโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
นครชัยบุรินทร์กิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนา รายการปรับปรุง
ระบบส่งนาอ่างเก็บนาโกรกไม้แดง (อันเนื่องมาจากพระราชดาริ) ตาบลท่าช้าง อาเภอ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด นครราชสี ม า งบประมาณ 10,000,000 บาท พร้ อ ม
ค่าควบคุมงาน งบประมาณ 356,700 บาท ขณะนี ทางเราได้ประสานไปยัง สานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เพื่อขออนุญาตใช้พืนที่อีกครัง ทังนี ได้เชิญ
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว หากได้ผล
ประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครังครับ

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ด้านแหล่งนาติดปัญหาเรื่องขออนุญาตใช้พืนที่ป่าไม้และยังอยู่ในการพิจารณา
แทนเลขานุการ ฯ
อีกทังเป็นการกันเงินแบบ CF (กันแบบไม่มีหนี) เช่นเดียวกับจังหวัดบุรีรัมย์ที่กันเงินแบบ
CF ทังของงบประมาณปี พ.ศ. 2560 และ ปีพ.ศ. 2561 โดยกลุ่มจังหวัดเสนอแนะว่า
ให้ทาเรื่องอุทธรณ์ ไปยังกรมบัญชีกลาง อยากทราบว่าจังหวัดบุรีรัมย์ มีความคืบหน้า
ประการใดบ้าง
นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ขณะนีโครงการ
ผู้แทนสานักงาน
โครงการชลประทาน ได้ จัดทาคาสั่ งจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อ แนบเสนอพร้อมหนังสือ
จังหวัดบุรีรัมย์
ขออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางอีกครัง
นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม
สาหรับจังหวัดชัยภูมิใช้หลักการเดียวกับจังหวัดบุรีรัมย์ คือจะนาเอกสารขอจ้าง
ผู้แทนสานักงาน
ของลูกจ้างชั่วคราว จังหวัดชัยภูมิ เสนอขออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง งบประมาณปี
จังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม มี 1 รายการ และงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เหลือจ่าย 1 รายการ
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
ส าหรั บ จั ง หวัด สุ ริน ทร์ มี 3 – 4 รายการที่ จ ะต้ อ งด าเนิ นการเช่ นเดีย วกัน
ผู้แทนสานักงาน
ขณะนีอยู่ระหว่างให้โครงการชลประทานเสนอเรื่องมายังสานักงานจังหวัด เพื่อให้เร่งรัด
จังหวัดสุรินทร์
ต่อไปครับ
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม เป็นปีงบประมาณพิเศษที่ได้
หัวหน้าสานักงาน
งบประมาณจานวนมหาศาลและมี ง บประมาณพั บ ไปพอสมควร ส่ ว นที่ เ หลื อ ที่
จังหวัดบุรีรัมย์
ยั ง ติดปัญหาเป็นงานชลประทานเพราะเป็นงบประมาณที่ดาเนินการเอง ซึ่งเกิดกรณี
ที่งบประมาณถูกดึงกลับ จึงเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่ทัง 4 จังหวัดยังคงติดอยู่ สถานะ
ตอนนีทัง 4 จังหวัดได้พยายามหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้โครงการดาเนินการได้
ต่อโดยการขออุทธรณ์ ไปตามที่ชลประทานได้เสนออุทธรณ์ไป ขอสอบถามว่าจะสามารถ
ทาเรื่องขออุทธรณ์ไปในนามของกลุ่มจังหวัดได้หรือไม่
/นางพรทิพย์ ....
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ครั งเมื ่อ ไปติด ตามผลการด าเนิน งาน ได้เ สนอว่า ให้จ ัด ส่ง เอกสารการ
แทนเลขานุการ ฯ
ขออุทธรณ์ ส่ ว นหนึ่ งมายัง กลุ่ มจั งหวัด ซึ่งปัจจุบันกลุ่ มจังหวัดยังไม่ ได้รับ เอกสาร
จากจังหวัดส่งมาให้แต่อย่างใด เพื่อที่กลุ่มจังหวัดจะได้ช่วยแจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทยและ
กรมบั ญชี กลางว่ า งานด้ านแหล่ งน ามี ความจ าเป็ น เพราะจะเกิ ดความเสี ยหายไม่ มี
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากว่างานของชลประทานเป็นการจ้างค่าแรง ในการวางท่อ ซึ่งโครงการ
ชลประทาน ได้แก้ปัญหาโดยการจัดคาสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพื่อขออุทธรณ์ ส่วนใหญ่จะ
เป็นค่าแรง ค่าควบคุมงาน หรือค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ๆ ขอเพื่อให้สามารถดาเนินการให้แล้ว
เสร็จ งานวางท่อ มีการซือท่อมาแล้วจะวางทิงไม่ใช้ ไม่ได้ โดยเราได้ลงพืนที่เพื่อติ ดตาม
กิจกรรมเหล่านี พบว่าเหลือเพียงในส่วนของงานวางท่อเท่านัน ก็จะแล้วเสร็จ ดังนัน ขอให้
จังหวัดจัดส่งเอกสารที่ท่านได้ทาเรื่องขออุทธรณ์ส่งไปยังกรมบัญชีกลาง ส่งมายังกลุ่มจังหวัด
เพื่ อที่ กลุ่ มจั งหวั ดจะได้ ท าเรื่ องไปยั งกระทรวงมหาดไทย และกรมบั ญชี กลางอี กครั ง
เพื่อชีแจงเหตุผลความจาเป็น ไม่เช่นนันทรัพย์สินที่สั่งมาทาก็จะถูกทิงใช้ประโยชน์อะไร
ไม่ได้ และควรจะดาเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 เพราะทุกอย่างจะถูก
กาหนดไว้ภายในสินมีนาคม หรือไตรสมาสที่ 2 นี
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
ฉะนันขอให้ทุกจังหวัดเร่งทาเรื่องและส่งเอกสารไปยังกลุ่มจังหวัดเพื่อที่
หัวหน้าสานักงาน
กลุ่มจังหวัดจะได้ดาเนินการส่งเรื่องขออุทธรณ์ ไปยังกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดบุรีรัมย์
และกรมบัญชีกลาง เพื่อสนับสนุนเรื่องดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม และให้จังหวัดเสนอเรื่องการขออุทธรณ์ ต่อกรมบัญชีกลางมายังกลุ่ม
จังหวัดด้วย
3.2 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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รัฐบาลได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ
แทนเลขานุการ ฯ
พ.ศ. 2561 เมื่อสินไตรมาสที่ 4 จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ
96 รายจ่ายประจาไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 และรายจ่ายลุงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓๘๙,๕๐๓,๔๐๐.00 บาท
มี ผ ลการด าเนิ น งานและผลการเบิ ก จ่ า ย ณ วั น ที่ 1 มกราคม ๒๕๖2 จ านวน
323,919,797.36 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.39 ซึ่ ง ต่ ากว่ า เป้ า หมายเมื่ อ สิ น
ไตรมาสที่ 4 จาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี
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
21,900.00
200.00
22,200.00

เหลือจ่าย

เบิกจ่าย

4,870,235.62
7,145,652.11
5,231,803.65
1,216,515.51
364,160.85
18,828,367.74

96,032,864.38
69,920,734.96
110,048,096.35
45,282,262.52
2,635,839.15
323,919,797.36

ยังไม่ได้เบิกจ่าย

ร้อยละ

12,252,000.00
18,625,312.93
1,470,000.00
14,385,721.97
46,733,034.90

88.69
78.97
98.68
75.89
100
87.39

/มติที่ประชุม ....
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มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3.3 เรื่อง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
แทนเลขานุการ ฯ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร
รั ฐ สภา มี ม ติ รั บ หลั ก การและเห็ น ชอบร่ า ง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ ป ระกาศใช้ เ ป็ น กฎหมาย กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้รับจัดสรร จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 479,522,000 บาท
จาแนกประเภทงบประมาณได้ ดังนี

ที่
1
2
3
4
5

จังหวัด

รวม

นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
งบบริหาร
รวม

งบดาเนินงาน

143,736,900 81,936,900
59,617,900 2,467,900
153,769,900 1,069,900
117,397,300 7,807,100
5,000,000
479,522,000 93,281,800

งบประมาณ (บาท)
งบลงทุน
ที่ดินและ
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
61,800,000
57,150,000
152,700,000
7,303,200 102,287,000
7,303,200 37,3937,000

รายจ่ายอื่น
รวม
61,800,000
57,150,000
152,700,000
109,590,200
381,240,200

5,000,000
5,000,000

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้สรุปผลการดาเนินงาน และ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณทังสิน 479,522,000 บาท ยังไม่มีการก่อหนี มีผลการเบิกจ่าย
2,843,736.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59 โดยจาแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี
จังหวัด งบจัดสรรหลังปรับลด ผลการก่อหนี้ผูกพัน
เบิกจ่าย
นครราชสีมา
143,702,650
1,733,000
ชัยภูมิ
60,864,750
803,694
บุรีรัมย์
155,180,950
สุรินทร์
116,773,650
5,156
OSM
3,000,000
301,886,.49
รวมทั้งสิ้น
479,522,000
2,843,736.49

ร้อยละ
1.20
1.32
0.04
10.06
0.59

ยังไม่เบิกจ่าย
141,969,650
60,061 ,056
155,180,950
116,768,494
2,698,113.51
476,678,263.51

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 2.73 ล้านบาท
/ทังนี โครงการ …
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ทังนี โครงการงบลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างการก่อหนีผูกพัน เนื่องจากปัญหา
อุ ปสรรคของงบประมาณปี พ.ศ. 2562 คื อ งบด าเนิ นงานและงบลงทุ น ในงวดแรก
ส านั ก งบประมาณแบ่ ง จั ด สรรให้ เ พี ย ง 50 % เพราะฉะนั นจึ ง ติ ด ปั ญ หาการก่ อ หนี
งบลงทุนโดยเฉพาะงานของทางหลวงชนบท ซึ่งต้องรอให้ได้งบประมาณครบถ้วนตาม
วงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร จึ ง ยั ง ไม่ มี ผ ลการก่ อ หนี ยกเว้ น งบบริ ห ารของกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี
การเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 10 % ส่วนใหญ่จะเบิกเป็นค่าเบียประชุม ที่มีผลก้าวหน้าแต่
ในภาพรวมยังอยู่ที่ 0%
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง ๆ ณ ตอนนีเรื่องผลการเบิกจ่ายไม่มี
ข้อสงสัย แต่เรื่องของการก่อหนี เรามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง

นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม
เนื่องจากงบลงทุนที่จังหวัดชัยภูมิค่อยข้างได้งบประมาณส่วนนีน้อย ทางหลวง
ผู้แทนสานักงาน
ชนบทชัยภูมิได้หาตัวผู้รับจ้างแล้วเหลือเพียง 1 รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง สาหรับ
จังหวัดชัยภูมิ
งบลงทุน คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคะ
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
ส่ ว นของจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ห น่ ว ยงานได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มไว้ ห มดแล้ ว ครั บ
ผู้แทนสานักงาน
แต่บางส่วนของงบลงทุนครุภัณฑ์ เรายังไม่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ หน่วยงาน
จังหวัดสุรินทร์
ยังไม่กล้าลงนามในสัญญา เพราะบางเรื่องเป็นการตกลงราคาสามารถลงนามในสัญญา
ได้เลย คาดว่าเดือนมกราคมน่าจะมีผลการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึนครับ
นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
อยู่ในช่วงเตรียมหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างทังหมดในช่วงเดือน
ผู้แทนสานักงาน
กุมภาพันธ์คะ
จังหวัดบุรีรัมย์
นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมาคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคมครับ

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

สอบถามเพื่อสร้างความมั่นใจและเตรียมความพร้อม เพราะตรงนีจะเป็นส่วน
ส าคั ญ ที่ จ ะน าไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพิ จ ารณาในการจั ด สรรงบประมาณใน
ปี พ.ศ. 2563 ของเราต่อไปด้วย

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ขอนาเรียนเพิ่มเติม ว่ากลุ่ มจังหวัด ฯได้รับงบประมาณในงวดที่ 2 แล้ว
แทนเลขานุการ ฯ
และได้ดาเนินการเร่งโอนงบประมาณไปยังจังหวัด ยกเว้นกิจกรรมที่ยังไม่ได้เสนอเข้ามา
ทางกลุ่มจังหวัดก็จะยังไม่โอนให้ ขณะนีจังหวัดยังมีการเสนออนุมัติโครงการอยู่ ส่วนงบ
ลงทุนเราดาเนินการให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
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3.4 เรื่อง ผลการติดตามการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 ได้ อ อกติ ด ตามผลการ
แทนเลขานุการ ฯ
ดาเนิ น งานและผลการเบิกจ่า ยตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีข องกลุ่ มจังหวัด
ภาคตะวันออกตอนล่ าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 ระหว่าง
วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2562 ในพืนที่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ
จั งหวัดนครราชสี มา ตามล าดับ เพื่อติดตามความคืบหน้ า การด าเนิ นงาน พร้อมทั ง
รับทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ดังนี
การติดตามในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
งบประมาณประจาปี 2560 เพิ่มเติม
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 2
เพิ่มศักยภาพการผลิ ตและการแข่งขันข้าวหอมมะลิ แปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุริ นทร์
กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 3 พั ฒ นาศั ก ยภาพการแปรรู ป และเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ตข้ า วหอมมะลิ
นครชัยบุ ริ นทร์ 3.3 เพิ่มประสิ ทธิภาพรวบรวม และแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร
หน่วยดาเนินงาน สานักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ดังนี
(1) เครื่องแพ็คข้าวสาร 1 เครื่อง งบประมาณ 1,000,000 บาท
(2) เครื่ อ งแยกสี ข นาด 320 ช่ อ งพร้ อ มติ ด ตั ง 1 เครื่ อ ง งบประมาณ
2,900,000 บาท
(3) จั ด หารถตั ก ล้ อ ยาง ขนาดไม่ ต่ ากว่ า 220 แรงม้ า จ านวน 1 คั น
(เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 2,300,000 บาท
(4) ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จากัด
ตาบลโคราช อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง งบประมาณ 4,107,000 บาท
(5) ก่ อ สร้ า งฉางเก็ บ ผลผลิ ต ทางการเกษตร ขนาด 1,500 ตั น สหกรณ์
การเกษตรสู ง เนิ น จ ากั ด ต าบลสู ง เนิ น อ าเภอสู ง เนิ น จั ง หวั ด นครราชสี ม า 1 แห่ ง
งบประมาณ 5,059,000 บาท

/การติดตาม ...
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การติดตามในพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุริ นทร์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตร รายการ ก่อสร้างอาคารบังคับนาฝั่งขวา
อ่างเก็บน าห้วยทราย ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหน็ จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ
9,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ โครงการชลประทานชัยภูมิ

2. ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม บ้านเสียวน้อย ตาบลบ้านเล่า
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
มียุทธศาสตร์ที่พัฒนาเกี่ยวกับการเกษตร โดยมุ่งไปสู่การเป็นเกษตรปลอดภัย ไร้สาร
จึ ง ได้ ไ ปศึ ก ษาที่ ศู น ย์ ป ราชญ์ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ กับ
โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด ศูนย์ปราชญ์ฯ แห่งนีจัดตังขึนโดย นายณรงค์ วุ่นซิว
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นการระดมปราชญ์ผู้รู้แต่ละศาสตร์ มาคิดและสร้างให้เห็น
เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้คน และนักท่องเที่ยวที่สนใจ

/การติดตาม ...
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การติดตามในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณประจาปี 2560 เพิ่มเติม
โครงการพั ฒ นาการเกษตรและอาหารปลอดภั ย กลุ่ ม นครชั ย บุ ริ น ทร์
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนา 3 รายการ ซึ่งเป็นรายการที่ขอขยาย
เวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ หน่วยดาเนินการ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ดังนี
1. แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งนาและอาคารประกอบ ตาบลบ้านปรือ
อาเภอกระสัง งบประมาณ 39,400,000 บาท

2. คลองเชื่อมบ้านชุมแสง – อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ตาบลตะโกตาพิ อาเภอ
ประโคนชัย งบประมาณ 49,419,300 บาท

/3. คลองเชื่อม ….
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3. คลองเชื่อมลาปะเทีย – บ้านโคกเห็ด ตาบลเจริญสุข อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 44,067,500 บาท

การติดตามในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์
งบประมาณประจาปี 2560 เพิ่มเติม
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนา รายการปรับปรุงคันคลองส่งนาฝั่งขวาของคลอง
ส่ง น า LMC อ่า งเก็บ น าอ าปึล ต าบลเทนมีย ์ อ าเภอเมือ งสุร ิน ทร์ (เงิน เหลือ จ่า ย)
งบประมาณ 9,938,000 บาท หน่วยดาเนินการ โครงการชลประทานสุรินทร์

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
การเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต มัน ส าปะหลัง งบประมาณ 758,500บาท หน่ว ย
ดาเนินการ สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ดังนี
(1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 เครื่ อง งบประมาณ 45,000 บาท
/(2) หม้อนึ่งฆ่า …
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(2) หม้อนึ่งฆ่าเชือด้วยความดันไอนา (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า85 ลิตร
1 เครื่อง งบประมาณ 350,000 บาท
(3) ตู้เขี่ยเชือ UV 60x120x60 ซม. จานวน 1 ตู้ งบประมาณ 7,000 บาท
(4) ชันวางบ่ม จานวน 3 ชิน งบประมาณ 13,500 บาท
(5) ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง งบประมาณ 8,000 บาท
(6) รายการจัดตังห้องปฏิบัติการ การปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์ งบประมาณ 335,000 บาท

งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561
โครงการพัฒ นาและส่ง เสริม อุต สาหกรรมท่อ งเที่ย วในกลุ ่ม จัง หวัด นครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รายการติดตัง
ระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา”(เงินเหลือจ่าย)
งบประมาณ 4,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

/จังหวัดนครราชสีมา ...
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จัง หวัด นครราชสีม าเราได้ล งพื นที่ โครงการพัฒ นาการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแข่งขันข้าว
หอมมะลิแปลงใหญ่ประชารัฐนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพการ
แปรรูป และเพิ่มมูล ค่าผลผลิต ข้าวหอมมะลิ นครชัยบุรินทร์ 3.3 เพิ่มประสิทธิภ าพ
รวบรวม และแปรรูปข้าว ในสหกรณ์การเกษตร หน่วยดาเนินงาน สานักงานสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา มีปัญหาอุปสรรค เรื่องการจัดหารถตักล้อยาง เครื่องแยกสี ลาน
ตากพืช ผลทางการเกษตร เมื่อ ลงพื นที่ไ ด้รับ ทราบปัญ หาทางผู ้ด าเนิน งานสหกรณ์
จัง หวัด นครราชสีม า ในเรื่อ งการจัด หารถตัก ล้อ ยางอย่า งก าหนดส่ง 150 แรงม้า
แต่ทางหน่วยงานสามารถซือแรงม้าได้สูงกว่า ที่กาหนดถึง 220 แรงม้า ได้ถูกตรวจสอบ
และถูก ทัก ท้ว งเนื ่อ งจากสูง กว่า สเปคที ่ตั งไว้ อัน ที ่จ ริง ถือ ว่า เป็น ประโยชน์ต ่อ ทาง
ราชการที่เราสามารถซือสเปคที่ดีกว่าในราคาที่เท่า กัน กลุ่มจังหวัด จึงแนะนาให้ทา
หนังสือตอบกลับไปยังหน่วยงานที่ตรวจสอบ
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

เพือ่ สร้างความเข้าใจของพวกเราคนปฏิบัติงาน ผมเสนอเราควรยึดหลักเกณฑ์
ยึดระเบียบ กรณีนีต้องดูที่เจตนาของเราเป็นแบบไหนก็ให้ ชีแจงไปแบบนัน บ้างครัง
ผมมีความห่วงใยว่าพวกเราจะไปกังวลมาก ขอให้พวกเรายึดหลักยึดระเบียบไว้ด้วยครับ

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดชัย ภูมิได้ล งพืนที่เพื่อดูโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและอาหาร
แทนเลขานุการ ฯ
ปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตร รายการ
ก่อสร้างอาคารบังคับนาฝั่งขวา อ่างเก็บนาห้วยทราย ตาบลบ้านชวน อาเภอบาเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ เป็นรายการที่กาลังจะดาเนินการ และได้มีโอกาสได้ไปศูนย์ปราชญ์ศาสตร์
พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม บ้านเสียวน้อย ตาบลบ้านเล่า อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์ปราชญ์ฯ แห่งนีจัดตังขึนโดย นายณรงค์ วุ่นซิว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มีพืนที่
ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านณรงค์ วุ่นซิว
ลงทุนซือที่ดินจัดทาเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นการระดมปราชญ์ผู้รู้แต่ละศาสตร์ มาคิดและ
สร้างให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของผู้คน และนักท่องเที่ยวที่สนใจ
นายบุญช่วย ผ่านอ้น
ผู้แทนจากสานักงาน
จังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียงบอกเล่าก้าวตาม บ้านเสียวน้อย ตาบลบ้านเล่า
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านณรงค์ วุ่นซิว นัน
แท้จริงท่านมีความประสงค์อยากให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงเกษตรอินทรีย์
ซึ่งท่านไม่ได้แค่ บอกเล่ าแต่ท่านยังลงมื อลงแรงทาเองด้วย โดยท่านได้บูรณาการส่ วน
ที่เกี่ยวข้องเรื่องประมง เรื่องเกษตร เรื่องปศุสัตว์ โดยแต่ละหน่วยให้การสนับสนุน และ
จัดทาเป็นศูนย์สาธิตเล็กๆ เริ่มแรกที่ท่านคิดจะเริ่มที่จะทา ท่านได้ทดลองลงมือทาเอง
ปลูกเอง เลียงเอง เมื่อสามารถทาเป็นแล้วจึงจะสามารถไปบอกเล่าให้ผู้อื่นได้ แต่เมื่อท่าน
ได้จัดตังศูนย์ขึนมาแล้ว หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การสนับสนุนหลายอย่าง จึงทาให้
/ศูนย์ดังกล่าว ….
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ศูนย์ดังกล่าวดาเนินไปได้อย่างรวดเร็วด้วยความร่วมมือบูรณาการ ส่วนทรัพยากรและองค์
ความรู้ต่าง ๆ ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา ศูนย์เกษตรกรหลายพืนที่ ในเขตของจั งหวัด
ชัยภูมิ ได้เข้ามาเรี ยนรู้ศึกษาดูงาน ที่สามารถบอกเล่ า บอกต่อ และสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับเกษตรกร และผู้ที่สนใจ แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้นา ยังได้ลงมือทาในสิ่งนี
วัตถุประสงค์ที่ท่านทาจะได้เป็นศูนย์ให้เรียนรู้และท่านได้ลงมือทาด้วยตนเอง ท่านดานา
ผสมปุ๋ยเอง ส่วนเรื่องที่ท่านมีความเห็นว่าอยากให้ศูนย์เรียนรู้นีอยากให้เป็นสาธารณะใน
การเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อแนะนาเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ท่านสนับสนุนเรื่องแนวคิด
เช่น โรงเรียนเลียงวัวให้คนเลียงวัวบอกคนเลียงวัวด้วยกันเอง ไม่ใช่ให้หน่วยงานราชการไป
บอก อยากให้คนที่ประสบความส าเร็จนันเป็นคนไปบอก ซึ่งมีโรงเรียนสอนคนเลียงวัว
อยู่ที่ อาเภอเนินสง่า มีเกษตรกรที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเลียงวัว ได้ศึกษาตังแรกจนจบ
ทังกระบวนการ เพื่อสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้และถ้าประสงค์จะประกอบอาชีพ
ทางราชการจะสนั บสนุ น ตลอดจนวิธี การจะเลี ยงวัวกี่ ตัว ปลู กหญ้าเนเปี ยกี่ ไร่ ถึงจะ
พอเพียงกับการเลียงวัว ซึ่งทังหมดนีจะเป็นการบูรณาการของศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง
บอกเล่าก้าวตาม บ้านเสียวน้อย ตาบลบ้านเล่า อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ได้ ล งพื นที่ โ ครงการพั ฒ นาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
แทนเลขานุการ ฯ
กลุ่มนครชัยบุรินทร์กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนา (1) รายการ
แก้มลิงพวงบ้านกระนังพร้อมระบบส่งนาและอาคารประกอบ ตาบลบ้านปรือ อาเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ดาเนินการแล้วกว่า 80% เป็นงานขุดลอกแก้มลิงยังคงเหลือ
งานวางท่อ จะเห็นได้ว่าซือท่อมาแล้ว กิจกรรมนีจะรับนาจากท่อเข้ามาสู่แก้มลิงเพื่อกัก
เก็บไว้เพื่อไปใช้นาประปาสองหมู่บ้าน คงเหลือแค่งานงานท่อนี ซึ่งมีงบประมาณเป็น
ค่าแรงในการวางท่อ ได้เสนอขอเรื่องอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง (2) รายการคลองเชื่อม
บ้านชุมแสง – อ่างห้วยตลาด บ้านชุมแสง ตาบลตะโกตาพิ อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ มีผลการดาเนินงานไปแล้วกว่า 84% ติดปัญหาเกี่ยวกับงานวางท่อเช่นเดียวกับ
รายการแก้มลิงพวงบ้านกระนัง งานวางท่อตรงนีเป็นงานวางท่อที่มีระยะทางที่ค่อนข้าง
ไกล การวางท่อจึงต้องทยอยทาทีละจุด ๆ และเงินที่กันไว้ นันเป็นค่าแรงในการวางท่อ
เป็นการกันเงินแบบ CF ขออุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางเป็นค่าวัสดุ ค่านามันเชือเพลิง
ค่าเบ็ดเตล็ด
นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์ภัทรดี
สาหรับ รายการคลองเชื่องลาปะเทีย – บ้านโคกเห็ด ตาบลเจริญสุข อาเภอ
ผู้แทนสานักงาน
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นงานขุดลอกคลองระหว่างถนนและเสาไฟฟ้าแรงสูง
ความยาวอีก 1 กิโลเมตร ที่ยังคงเหลืออยู่ ลักษณะงานค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นงานขุดไป
ทาไปช่วงที่ติดปัญหาคือติดถนนและเสาไฟฟ้าแรงสูงทุกอย่างจึงต้องชะลอทังงานจ้างเหมา
และงานดาเนินการเอง จนกว่าจะอุทธรณ์กับกรมบัญชีกลางได้คะ
/นางพรทิพย์ …
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดสุรินทร์ ลงพืนที่ติดตามโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
แทนเลขานุการ ฯ
กลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการนา รายการปรับปรุงคัน
คลองส่งนาฝั่งขวาของคลองส่งนา LMC อ่างเก็บนาอาปึล ตาบลเทนมีย์ อาเภอเมือง
สุรินทร์ (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 9,938,000 บาท เป็นงานถนนขอบอ่าง ที่ติดกับ
โครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา” โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร
กิติคุณ พระองค์ทรงตังพระทัยให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดาริภายใต้การดูแล
ของ ‘โครงการเกษตรอทิตยาทร’
นายวีระพงษ์ สว่างสิริทิพย์
เป็ น การปรั บ ปรุ ง คั น คลอง เป็ น ถนนซึ ่ ง เป็ น เส้ น ทางที ่ พ ระองค์ ท่ า น
ผู้ แ ทนสานั ก งาน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิ ติคุณ เสด็จเป็นประจา จึงต้องปรับปรุง
จังหวัดสุรินทร์
เส้นทางตรงนีด้วยนะครับดาเนินงานเสร็จแล้ว คงเหลืองานทาสีตีเส้น รวบรวมเอกสาร
ส่งเบิกครับ
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรม
แทนเลขานุการ ฯ
การเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการผลิต มัน ส าปะหลัง งบประมาณ 758,500บาท หน่ว ย
ดาเนินการ สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ดาเนินการเสร็จแล้ว เป็นงานครุภัณฑ์และ
งานปรับ ปรุง และซ่อ มแซมห้อ งปฏิบัติก ารผลิต สารชีว ภัณ ฑ์ ซึ่ง จัง หวัด สุริน ทร์เ ป็น
จังหวัดแรกที่มีห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์
นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
ห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ อยู่บริเวณของสานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนสานักงานเกษตร เป็นผู้ดูแล ห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ เป็นห้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์
จังหวัดสุรินทร์
กาจัดศัตรูพืช ชีวภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตพวก จุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
มายับยังหรือทาลายเชือโรค แมลง เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืช เชือจุลินทรีย์
พวกนีเรียกว่าเชือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ส่วนใหญ่ ได้แก่ เชือรา และเชือแบคทีเรีย ที่ผลิตอยู่
ในรูปพร้อมใช้งานเพื่อใช้ในการป้องกัน กาจัดโรคและแมลง ส่วนที่เราขอนันอยู่ในกิจกรรม
ของมั นส าปะหลั ง ซึ่ งมี ปั ญหาเพลี ยแป้ งมั นส าปะหลั ง เราใช้ สารชี วภั ณฑ์ ตั วนี ไปช่วย
ได้ผลและเราจะขยายไปยังพืชอื่น เช่น ข้าว ผัก เราได้ใช้ประโยชน์เต็มที่จากตรงนี
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

ห้องปฏิบัติการผลิตสารชีวภัณฑ์ หากเรานาเอาโรคพืช ในพืนที่อื่น มาทาใน
ห้ อง Lab นี ได้ ห รื อไม่ อย่างตอนนีมันส าปะหลั งจะมีเชื อไวรัส กาลั งระบาดตรงนี พอ
จะช่วยได้ไหมครับ

นางกรรณิการ์ พลบูรณ์ศรี
เนื่องจากเชือไวรัสมีการระบาดอย่างรุนแรงไม่สามารถที่จะสามารถแก้ไขด้วย
ผู้แทนสานักงานเกษตร สารชีวภัณฑ์ ต้องใช้สารเคมีกาจัดเท่านัน เพราะเป็นสารที่ติดมากับหัวมันสาปะหลังกับ
จังหวัดสุรินทร์
สาปะหลังกับต้นมันสาปะหลัง
นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

ผมคิดว่าเราสามารถต่อยอดการพัฒนาจากตรงนีให้ได้มากขึน เพื่อจะได้
เป็นประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
/นางพรทิพย์ …
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นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัย
แทนเลขานุการ ฯ
บุรินทร์ กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรายการติดตัง
ระบบกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณโครงการพิเศษสุรินทร์ “ซแรย์อทิตยา” งบประมาณ
4,000,000 บาท หน่ว ยด าเนิน งาน ต ารวจภูธ รจัง หวัด สุร ิน ทร์ ซึ ่ง มีก ารติด ตั ง
เรีย บร้อ ยแล้ว กล้อ ง Fix 32 ตัว และกล้อ งส่อ งป้า ยรถ อีก 2 ตัว ทั งหมด 34 ตัว
มีส ถานีควบคุมสั่งการพร้อมอุปกรณ์ ที่ ส ถานีตารวจภูธ รเทนมีย์ อาเภอเมืองสุรินทร์
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
นายไชยยศ วิทยา
ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดสุรินทร์

พืนที่ตรงนันจะเป็นพืนที่ ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จ และมีนักศึกษาดูงาน
นักท่องเที่ยวเกือบทุกวัน ทางความมั่นคงจึงมีความจาเป็นที่จะต้องติดกล้องไว้ดูแลความ
ปลอดภัยและความมั่นคงด้วยครับ

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงนีมันจะเป็นจุดเสี่ยง เมื่อเราพูดถึง
การท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 มุมมอง คือ (1) ส่วนของการดูแลความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยว (2) ส่ ว นของการดูแลความมั่นคงของด้านสถานที่
เมื่อวัน ที่ 4 มกราคม 2562 ได้มี โ อกาสเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่นาโขง ณ ห้องประชุม 2503 ตึกบัญชาการ 2 ทาเนียบรัฐบาล
ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)ในฐานะได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีให้กากับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง
เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยว จึงให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในลักษณะนีด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ ผลการติดตามการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไตรมาสที่ 1
3.5 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7599 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2561

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบ
แทนเลขานุการ ฯ
ตามที่สานักงบประมาณเสนอ เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนแม่ บ ท โดยก าหนดเป้ า หมายการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่ รวมงบกลาง) และมาตรการด้ านงบประมาณ
เพื่ อการขั บ เคลื่ อ นยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนแม่ บท เพื่ อให้ ส่ วนราชการ รั ฐวิ สาหกิ จ
และหน่วยงานอื่น ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามคณะรัฐมนตรี
กาหนด ดังนี
/1. เป้าหมาย ….
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1. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่ร่วมงบกลาง) ร้อยละของการเบิกจ่าย
ประเภท
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

ไตรมาสที่ 1
36
20
32

ไตรมาสที่ 2
57
45
54

ไตรมาสที่ 3
80
65
77

ไตรมาสที่ 4
100
100
100

2. มาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ที่
เรื่อง
วิธีดาเนินการ
1 แผนงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาว่า
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากสอดคล้องกับแผนแม่บท ให้เร่งรัดดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
2

3

4

แผนงาน โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
และสอดคล้องกับแผนแม่บท แต่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีความ
จาเป็นต้ องเร่ งรั ดภายในปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
รายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปี โ ดยยั ง ไม่ ก่ อ หนี ผู ก พั น และงบประมาณ
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว ถู ก พั บ ไ ป เ มื่ อ
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ.
2 5 6 1 ป ร ะ ก า ศ บั ง คั บ ใ ช้ ต า ม ที่
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง แ จ้ ง ต า ม ห นั ง สื อ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ ก ค
0402.5/ว 124 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2561

พิ จ ารณาปรั บ แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอน
เปลี่ ยนแปลงจากรายการที่มีลาดับความสาคัญน้อยกว่า
และไม่ อ ยู่ ใ นแผนแม่ บ ทภายในแผนงานเดี ย วกั น ไป
ดาเนินการ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
รวบรวมรายการที่ต้องดาเนินการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามข้อ 1 – 3

นารายงานมารายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแล
แผนงานบูรณาการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่
กากับดูแล และแจ้งต่อสานักงบประมาณทราบ และขอให้
เร่งรัดโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้เสร็จโดยเร็ว โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่
เกี่ยวข้อง

หากยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อ และมีความพร้อม
ที่จะใช้จ่ายหรือก่อหนีผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ขอพิจารณาปรับแผนการ
ปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยโอนเปลี่ ย นแปลงจาก
รายการที่มีล าดับความสาคัญน้อยกว่าและไม่อยู่ในแผน
แม่ บ ทภายในแผนงานเดี ย วกั น ไปด าเนิ น การ และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงานที่ ง บประมาณถู ก พั บ ไปกั บ
แผนงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องมี ความ
สอดคล้องกัน

20
ที่
เรื่อง
5 งบประมาณรายการก่อหนีผูกพันข้าม
ปีงบประมาณรายการใหม่ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

วิธีดาเนินการ
เพื่อความรวดเร็ว สามารถดาเนินการก่อหนีผูกพันได้ตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สอดคล้อง
กับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีที่เป็นงบลงทุน และได้รับ
ผลการจัดซือจัดจ้างแล้ว เร่งเสนอผลการจัดซือจัดจ้างให้
สานักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคา
หากได้รับความเห็นชอบแล้วให้เร่งดาเนินการทาสัญญาก่อ
หนีผูกพัน

กระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเร่งรัด ติดตามดูแลหน่วยงาน
ในสังกัด โดยให้มีการรายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนฯ
รวมทังปั ญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน โดยเริ่มรายงานการดาเนินงานครังแรกของเดือนธันวาคม
2561 และส่ ง มายั ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกระทรวงมหาดไทย และให้ ใ ช้
โปรแกรมระบบติ ด ตามประเมิ น ผลแผนงานโครงการตามแผนฯ ( Padme)
เป็ น เครื่ องมือในการติดตามความก้าวหน้า โดยจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูล ให้ เป็น
ปัจจุบันภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 เรื่ อ ง การขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
แทนเลขานุการ ฯ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีดังนี
นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา

จั ง หวั ด นครราชสี ม า ขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงรายการ โครงการยกระดั บ ขี ด
ความสามารถการท่ อ งเที่ ย ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ หม นครชั ย บุ ริ น ทร์ กิ จ กรรมหลั ก 2.1
การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่
2.1.2 พัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 70,000,000 บาท ดังนี
/ตาราง ...
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ที่
1

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการยกระดับขีด
70,000,000
ความสามารถการ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม
นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก 2.1
70,000,000
การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2
70,000,000
พัฒนาเส้นทางเพื่อการ
ท่องเที่ยว
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) 70,000,000
1. รายการก่อสร้าง
20,000,000
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต แยกทล.๒๒๔
-โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ อาเภอ
เมืองจังหวัด
นครราชสีมา ผิวจราจร
จานวน ๔ ช่องจราจร
ระยะทาง ๑.๖๐๐
กิโลเมตร

2. รายการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต แยกทล.2 นาตกวังเณร อาเภอสูง
เนินจังหวัดนครราชสีมา
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๐
กิโลเมตร

20,000,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการยกระดับขีด 70,000,000
ความสามารถการ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ไหม นครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก 2.1
70,000,000
การพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อยที่ 2.1.2 70,000,000
พัฒนาเส้นทางเพื่อการ
ท่องเที่ยว
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) 70,000,000
1. รายการก่อสร้าง
40,000,000
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต แยกทล.๒๒๔
- โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ อาเภอ
เมือง จังหวัด
นครราชสีมา จานวน 4
ช่องจราจร กว้างช่อง
จราจรละ 3.25 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.50 2.00 เมตร ระยะทาง
ยาวไม่น้อยกว่า 2.00
กม.

เหตุผล
- เนื่องจากจังหวัดมีการ
คลาดเคลื่อนในการส่ง
ข้อมูลจึงได้ขอแจ้งแก้ไข
มายังกลุ่มจังหวัด ฯ
นาเข้าที่ประชุม ก.บ.ก.
เพื่อทาการแก้ไขให้
ถูกต้อง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
3. รายการก่อสร้าง
30,000,000
ถนนลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีต สายสูงเนิน วัดธรรมจักรเสมาราม
อาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชีมาระยะทาง
๕.๐๐๐ กิโลเมตร ผิว
จราจรกว้าง ๗.๐๐
เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ ๒.๕๐ เมตร
ระยะทาง ๕.๐๐๐
กิโลเมตร

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
2. รายการซ่อมสร้าง
30,000,000
ถนนลาดยาวแอสฟัลติก
คอนกรีต วิทยาลัย
เกษตร - บ้านคลองไผ่
ตาบลลาดบัวขาว
อาเภอสีคิว จังหวัด
นครราชสีมา ช่องจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.00 1.00 เมตร ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 5.00 กม.

หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

หน่วยดาเนินการ :
แขวงทางหลวงชนบท
นครราชสีมา

รวมทั้งสิ้น 3 รายการ

70,000,000 รวมทั้งสิ้น 2 รายการ

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

เหตุผล

70,000,000

ผมได้ เ ข้ า ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า
ว่าเส้นทางระหว่างวิทยาลัยเกษตร - บ้านคลองไผ่ ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิว จังหวัด
นครราชสี ม า ช่ อ งจราจรกว้ า ง 6.00 เมตร ไหล่ ท างข้ า งละ 0.00 - 1.00 เมตร
ระยะทางไม่น้ อยกว่า 5.00 กม. เป็นเส้นทางที่ ประชาชนทังสองหมู่บ้านนีใช้ใ นการ
สัญจร สภาพถนนไม่ดีเป็นหลุมเป็นบ่อ มีความเสียหาย เดินทางลาบาก และเส้นทาง
ดังกล่าวค่อนข้างจะเปลี่ยวและขาดการดูแล จึงให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ

นายเกรียงไกร เมืองโคตร
รายการที่ 1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต แยกทล.๒๒๔ - โครงการ
ผู้แทนสานักงาน
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
แขวงทางหลวงชนบท จานวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 - 2.00
นครราชสีมา
เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2.00 กม. ซึง่ ในปีงบประมาณปี 2562 ดาเนินการไป
/แล้ว 24 ล้านบาท …

23
แล้ว 24 ล้านบาท เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณา
แล้วเห็นว่าจะเปลี่ ยนจุด ก่อสร้าง จาก กม.0 ช่วงแรกในงบประมาณปี พ.ศ. 2562
มาเริ่มที่ กม. 4 - กม. 7 จานวน 3 กิโลเมตร งบประมาณ 24 ล้านบาท สาหรับจุด
ก่อสร้าง กม.0 - กม.4 + 400 เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งเนือที่ดาเนินการนันคับแคบ จึงมี
ความจาเป็นต้องขอพืนที่กับทางห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส และสุสานสว่างเมตตาธรรม
สถาน (เม้งยิ นซัว จึ ง) ซึ่งตอนนีดาเนิ นการขอพืนที่เรียบร้อยแล้ ว แต่มีเงื่อนไขว่าเรา
จะต้องทุบรัวแล้วสร้างรัวใหม่ให้เจ้าของพืนที่ด้วย เพราะฉะนันงบประมาณ ส่วนหนึ่ง
จะต้องไปดาเนิ น งานในส่ ว นนีด้ว ย ปัญหาที่ตามมา เรื่องของไฟฟ้า และการวางท่อ
ระบายนา จะมีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากเราตังงบประมาณ ในช่วงแรกไว้แค่ทา
ถนน ดังนันงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563 ตังงบประมาณไว้เพียง 20 ล้านบาท เป็น
งานดาเนินการก่อสร้างต่อจากงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เราจะต้องติดไฟ จาก กม.0 –
กม.3 จาก 20 ล้านบาท จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 เป็น
40 ล้านบาท โดยจะติดไฟสร้างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2562 ระยะทาง 2 กิโลเมตร พร้อม
ระบบระบายนา จะทาให้ถนนเส้นนีครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

/- รายการที่ 2 ...
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- รายการที่ 2 รายการซ่อมสร้างถนนลาดยาวแอสฟัลติกคอนกรีต วิทยาลัย
เกษตร - บ้านคลองไผ่ ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา ช่องจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 5.00 กม.
งบประมาณ 30,000,000 บาท

สภาพถนนจะค่อนข้างเปลี่ยวและเสื่อมสภาพ และสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนมากจึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับ การก่อสร้างเป็น 2 ช่องจราจร
กว้าง 3 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
เหตุผลที่ต้องนาเข้าเพราะเนื่องจากเรารับรองแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
แทนเลขานุการ ฯ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จั งหวั ดนครราชสี มาจึ ง ขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรายการจาก 3 รายการ เหลือ 2 รายการ เพื่อให้ตอบสนองความเดือนร้อนตาม
ความจาเป็น ความเหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการที่สุด
/นายนพรัตน์ ...

25
นายนพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ
ขอสอบถาม การก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต แยกทล.๒๒๔ – โครงการ
เกษตรและสหกรณ์
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
ที่จะปรับถนนเป็น 4 ช่องทางจราจร จากที่เห็นในผังการก่อสร้างตรงนีไม่ได้เว้นที่ตรง
กลางถนน ปกติจะมีการสร้างแบริเออร์กันถนน เป็นเกาะกลางถนน หรือตีเส้นเว้น เป็น
เขตปลอดภัย ทาหน้าที่เหมือนเกาะกลางถนน จากในรูปไม่ปรากฏหรือในภายภาคหน้า
ดาเนินการด้วยหรือไม่ และถ้าสร้างแล้วจะสินเปลืองงบประมาณหรือไม่ หรือจาเป็นต้อง
มีเพื่อให้การจราจรนันมีความปลอดภัยเพิ่มขึน ช่วยลดอุบัติเหตุ ถ้าหากในภายภาคหน้า
จะต้องสร้างเพิ่มอยู่แล้วก็อยากจะให้สร้างในส่วนนีเพิ่มไปพร้อมกัน ในคราวเดียวจะได้ไม่
ต้องของบประมาณมาสร้างในภายหลัง
นายเกรียงไกร เมืองโคตร
ในส่วนนีจริง ๆ แล้วมีเกาะสี กว้าง 2 เมตร อยู่นะครับแต่เราไม่ได้เขียนลงไป
ผู้แทนสานักงาน
ในรูปผังการก่อสร้างในตัว Present ที่นาเสนอในที่ประชุมเราไม่ได้ใส่ปรากฏให้เห็น
แขวงทางหลวงชนบท แต่เราออกแบบเป็นเกาะสีหรือเขตปลอดภัยกว้าง 2 เมตร ตรงนีจะมีอยู่ในรูปแบบ
นครราชสีมา
รายการการก่อสร้าง โดยมีช่องจราจรกว้าง 3.25 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 - 2.00
เมตร ทังนีมีเกาะสีหรือเขตปลอดภัยกว้าง 2 เมตร พร้อมด้วย
นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์
เลขาธิการหอการค้า
กลุ่มจังหวัด ฯ

มีข้อสังเกตว่าตอนนีเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับยางพารา “ถนนยางพารา” อยากทราบว่า
โครงการก่อสร้างถนน 2 เส้นนีมีเกี่ยวกับยางพาราด้วยหรือไม่ครับ

นายเกรียงไกร เมืองโคตร
ถนนสองเส้นนีไม่ได้ใช้ยางพาราครับสังเกตได้จากชื่อรายการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผู้แทนสานักงาน
แอสฟัลติกคอนกรีต นะครับหากเป็นถนนยางพารา จะใช้คาว่า พาราแอสฟัลติก ครับ
แขวงทางหลวงชนบท แต่ในส่วนของเราไม่ได้ใช้ยาพาราครับ
นครราชสีมา
นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์
เลขาธิการหอการค้า
กลุ่มจังหวัด ฯ

เพื่อสนับสนุนรัฐบาลให้ราคายางพารามีราคาที่สูงขึนพอจะมีทางแก้ไขไหมครับ
ขออนุญาตสอบถามครับ

นายเกรียงไกร เมืองโคตร
สาหรับการออกแบบ สามารถออกแบบเป็นพาราแอสฟัลติกได้แต่จะมีปัญหาเรื่อง
ผู้แทนสานักงาน
งบประมาณ ตอนนีเรากาหนดงบประมาณไว้ที่ 2 กิโลเมตร หากเราเปลี่ยนเป็นพารา
แขวงทางหลวงชนบท แอสฟัลติก จะมีผลกระทบต่อระยะทางทันที แต่ถ้าหากที่ประชุมอยากให้เปลี่ยนเป็นพารา
นครราชสีมา
แอสฟั ล ติ ก ผมขออนุ ญ าตท าแบบและประมาณราคาออกมาก่ อ นและมี แ บบและ
ประมาณราคาแล้วระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร ก็จะพิจารณาเป็น พาราแอสฟัลติกได้
/นายศักดิ์ฤทธิ์ …

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

มติที่ประชุม
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เราได้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนในส่วน 2 เส้นนีไว้ว่า ที่มาที่ไป
ของยางพารา เป็นหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ รับผิดชอบเรื่อง
1. รับรองที่มาของยาง 2. คุณภาพยาง 3. ปริมาณของยาง ว่ายางที่เรานามาทา นัน
นามาจากแหล่งไหน คุณภาพเท่าไหร่ นายาง หากพูดถึงการทดสอบถนน เราให้ทาง
หลวงเป็นผู้ตรวจสอบ หรือให้สถานบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานมา
วิจัย โดยมีการระบุรายละเอียดใน TOR ไว้เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนเรื่องการรับมอบ ขอ
ซือขอจ้างสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ ทาการวิจัยการใช้ยางพารามาเป็นส่วนประกอบ
ในการเป็น consult ให้ด้วย เพราะเป็นเทคนิคใหม่ ต้องพิจารณาว่าสภาพถนนในพืนที่
จะต้องใช้ถนนแบบไหน สเปคแบบไหน มอบให้มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ช่วยดูความ
เหมาะสมว่ า ควรจะใช้ อั ต ราส่ ว นของการก่ อ สร้ า งถนนพาราแอสฟั ล ติ ก อย่ า งไร
ขอขอบคุณท่านเลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ ที่สอบถามมาด้วยนะครับ
ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ ว เห็ นชอบให้ จังหวัดนครราชสี มา แก้ไขเปลี่ ยนแปลง
รายการของโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหมนครชัย
บุรินทร์ กิจกรรมหลัก 2.1 การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว กิ จ กรรมย่ อ ยที่ 2.1.2 พั ฒ นาเส้ น ทางเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
งบประมาณ 70,000,000 บาท ตามที่จังหวัดนครราชสีมาเสนอ ดังนี
รายการเดิม
- รายการ รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต แยกทล.๒๒๔ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด
นครราชสีมา ผิวจราจรจานวน ๔ ช่องจราจรระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร 2. รายการ
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายสูงเนิน - วัดธรรมจักรเสมารามอาเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชีมาระยะทาง๕.๐๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตรระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท
- รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต แยกทล.2 - นาตกวังเณร
อาเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐๐
กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท
- รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต สายสูงเนิน - วัดธรรมจักร
เสมารามอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชีมาระยะทาง๕.๐๐๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง
๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตรระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ
30,000,000 บาท
รายการใหม่
- รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทล.๒๒๔ - โครงการ
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
จานวน 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 - 2.00
เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2.00 กม. งบประมาณ 40,000,000 บาท
- รายการซ่ อ มสร้ า งถนนลาดยาวแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต วิ ท ยาลั ย เกษตร บ้านคลองไผ่ ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิว จังหวัดนครราชสีมา ช่องจราจรกว้าง 6.00
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 5.00 กม. งบประมาณ
30,000,000 บาท
/4.2 เรื่อง การ …
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4.2 เรื่ อ ง การขอใช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ย ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ่ ม จั งหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดได้ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายโครงการ
แทนเลขานุการ ฯ
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณของกลุ่ มจั งหวั ด ฯ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีดังนี
นายบุญช่วย ผ่านอ้น
ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดชัยภูมิ

ที่
1

จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 มาเพื่อดาเนินโครงการ/
รายการใหม่ จานวน 1 โครงการ ดังนี
จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ งบประมาณ 4,701,00 บาท
มาดาเนินโครงการใหม่ โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์
งบประมาณ 4,700,000 บาท ดังนี

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพัฒนาและ
4,701,000
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์
กิจกรรมหลัก :
ยกระดับมาตรฐานและ
พัฒนาเส้นทางและสิ่ง
อานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว
(งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง)
- รายการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
สายบ้านนาเจริญ –
อ่างเก็บนาลา สะพุง
(โครงการพระราชดาริ
อ่างลาสะพุง) ตาบล
หนองแวง อาเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ใหม่)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
โครงการพัฒนาการ
4,700,000
เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย นครชัย
บุรินทร์

เหตุผล

- เนื่องจากโครงการเดิม
ได้ดาเนินงานบรรลุวัตถุ
ประสงค์และเป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ตามที่ได้รับการจัดสรร
4,701,000 กิจกรรมหลัก :
4,700,000 งบประมาณแล้ว
การพัฒนาแหล่งน้า
- เป็นโครงการที่บรรจุ
เพื่อการเกษตร
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขอรับการ
4,701,000 (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) 4,700,000 สนับสนุนงบประมาณ
1,791,000 - รายการก่อสร้าง
4,700,000 ปี พ.ศ. 2562 แต่ยัง
อาคารบังคับนาลาห้วย
ไม่ได้รับการสนับสนุน
ฮัง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้าน
งบประมาณและเป็น
แท่น
ความต้องการของ
อาเภอบ้านแท่น
ประชาชนในพืนที่เพื่อการ
จังหวัดชัยภูมิ
บริหารจัดการนาของ
จังหวัดชัยภูมิ
หลักเกณฑ์การ
เปลี่ยนแปลงโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม/รายการ (เดิม)
สรุปสาระสาคัญ
งบประมาณ
(บาท)
- รายการซ่อมสร้าง
2,910,000
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In
- Place Recycling)
สายบ้านหนองบัวแดง บ้านโหล่น อาเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

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

เหตุผล
พ.ศ. 2561 – 2562
ของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (ผลการประชุม
คณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ก.บ.ภ.
วิชาการ ครังที่ 2/2561)
1. เมื่อจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2562
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จะต้องเร่งรัดดาเนิน
โครงการ ตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย
การดาเนินงานและการ
เบิกจ่ายที่รัฐบาลกาหนด
ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีอย่างเคร่งคัด
หากมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งยวดที่จังหวัด และ
กลุ่มจังหวัดจะต้อง
ดาเนินการขอโอน
เปลี่ยนแปลงจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดจะต้องแสดง
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อประกอบการพิจารณา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
2. ในกรณีจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดมีความ
ประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการให้ดาเนินโครงการ
สารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติ
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ที่

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

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

เหตุผล
ราชการประจาปี (Y 2)
ก่อน

หน่วยดาเนินการ :
ทางหลวงชนบทชัยภูมิ

หน่วยดาเนินการ :
โครงการส่งน้า และ
บารุงรักษาพรม-เชิญ

รวมทั้งสิ้น 2 รายการ

4,701,000 รวมทั้งสิ้น 1 รายการ

3. การเปลี่ยนแปลง
โครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่า
ราชขการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ดาเนินการตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย
สาหรับแผนบูรณาการ
พ.ศ. 2559

4,700,000

นายสมบัติ มีลักษณะสม
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย นครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก :
ผู้อานวยการโครงการ การพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตร (งบลงทุน : สิ่งก่อสร้าง) - รายการก่อสร้างอาคาร
ส่งนาและบารุง
บังคับนาลาห้วยฮัง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ที่ขออนุมัติ
รักษาพรม – เชิญ
ใช้เงินเหลือจ่าย ลาห้วยฮัง เป็นสาขาของลานาเชิญปัจจุบันนี อาคารฝายดินเดิมของพืนที่
เกิดความชารุดเสียหาย จังหวัดชัยภูมิเคยเสนอขอรับงบประมาณรายการนีในแผนปฏิ บัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารบังคับ
น าล าห้ ว ยฮัง นี จะเป็นอาคารบั งคั บน าแบบท่ อเหลี่ ยมบานระบาย ขนาด 2 x 2 เมตร
จานวนสองแถว และก่อสร้างอาคารท่อรับนาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8 เมตร อีกจานวน
2 แห่ง อาคารป้องกันการกัดเซาะ ประโยชน์ของกิจกรรมนีจะช่วยบรรเทาภัยแล้ง กิจกรรม
มีความพร้ อมที่สามารถดาเนินการได้เลย พืนที่ได้รับประโยชน์ในการบรรเทาและแก้ ไข
การขาดแคลนให้ กั บ เกษตรกรในช่ ว งฤดู แ ล้ ง จ านวน 5 หมู่ บ้ า น บ้ า นหนองบั ว
บ้านหัวนานคร บ้านแท่น บ้านหัวนา และบ้านมอญ ในเขตของตาบลบ้านแท่น พืนที่รับ
ประโยชน์ จ านวน 1,560 ไร่ จานวนครัวเรือน 380 ครัวเรือน คาดว่าจะใช้ ระยะเวลา
ในการดาเนินงาน 4 เดือน 120 วัน และแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นีแน่นอนครับ
/ความเห็นของ ...

ความเห็นของ
เลขานุการฯ
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การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ดังนี
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ
พ.ศ. 2559
ข้ อ 15(2) เป็ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ เ หลื อ จ่ า ยจากการด าเนิ น งานบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายโครงการ กิ จ กรรม หรื อ รายการตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซือจัดจ้างแล้ว
ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรื อเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชีวัด และ
แนวทางการดาเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทา
โครงการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงาน
หน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และ
แจ้งสานักงบประมาณทราบด้วย
2. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ผลการประชุม
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ก.บ.ภ. วิชาการ ครั้งที่ 1/2561)
(1) กรณี ที่ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดมี ความประสงค์ โอนเปลี่ ยนแปลงโครงการ
ให้เน้นดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2) ก่อน
(2) เมื่ อจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดได้ รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 จะต้องเร่ งด าเนิ นการโครงการ ตามที่ได้รั บจั ดสรร
งบประมาณสอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกาหนด หากมี
ความจ าเป็ นเร่ งด่ วนอย่ างยิ่ งยวดที่ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดจะต้ องด าเนิ นการขอโอน
เปลี่ยนแปลง จะต้องแสดงเหตุผล ความจาเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
3) ระเบียบสานักงบประมาณ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 25 หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หั ว หน้ า รั ฐ วิ ส าหกิ จ มี อ านาจโอนและหรื อ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใด ๆ ยกเว้นงบบุคลากร ภายใต้
แผนงานเดียวกัน ที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต
หรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซือจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่าย
เป็นรายจ่ายใด ๆ ได้แต่มิให้นาไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตราบุคลากรตังใหม่ รายการที่ดิน
หรื อรายการก่อหนี ผู กพันข้ ามปี งบประมาณ และมิให้ นาไปใช้จ่ายหรื อสมทบจ่ ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มี
หนีค่าสาธารณูปโภคค้างชาระหรือค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายตามข้อผู กพันสัญญาค้ าง
ชาระ ให้โอนไปชาระเป็นลาดับแรกก่อนตามลาดับ
/การโอนหรือ …
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การโอนหรื อเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง เพื่อจัดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาท
ตามล าดับ และการโอนหรือเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพื่ อเป็นค่ าจั ดหา
ครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม
สานักงบประมาณอาจกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อกาหนดขอบเขตหรื อ
ข้อจากัดการใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ตามความจาเป็น
นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
แทนเลขานุการ ฯ

ขอสอบถามว่ากิจกรรมนีเป็นการจ้างเหมาหรือไม่

นายสมบัติ มีลักษณะสม
ผู้อานวยการโครงการ
ส่งนาและบารุง
รักษาพรม – เชิญ

เป็นงานดาเนินการเองครับ และสามารถดาเนินการได้เลยครับ

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

การขออนุมัติเงินเหลือจ่ายรายการนีอยู่ในเงื่อนไขอย่างไรครับ

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
รายการนีอยู่ใน Y2 เป็นเงื่อนไขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ว่าโครงการ/
แทนเลขานุการ ฯ
กิจกรรม/รายการ ต้องอยู่ใน Y2 เท่านัน ที่จะนามาขอใช้เงินเหลือจ่ายได้คะ
มติที่ประชุม

ที่ป ระชุมพิจารณาแล้ ว เห็ นชอบให้ จังหวัดชัยภูมิ ขออนุมัติใช้เงินเหลื อจ่าย
ตามที่จังหวัดชัยภูมิเสนอ ดังนี
เงินเหลือจากการดาเนินการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม จั ง หวั ด นครชัย บุ ริน ทร์ งบประมาณ 4,701,00 บาท จ านวน 2
รายการ จานวน 4,701,000 บาท ดังนี
- รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนาเจริญ – อ่างเก็บนา
ล า สะพุง (โครงการพระราชดาริอ่างลาสะพุง) ตาบลหนองแวง อาเภอหนองบัว แดง
จังหวัดชัยภูมิ (งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จานวน 1,791,000 บาท
- รายการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place
Recycling) สายบ้ านหนองบัว แดง - บ้านโหล่ น อาเภอหนองบัว แดง จัง หวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จานวน 2,910,000 บาท
มาดาเนินโครงการใหม่
โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ รายการก่อสร้าง
อาคารบั งคับ น าล าห้ ว ยฮัง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านแท่น อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
(งบลงทุน : ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณ 4,700,000 บาท
/ระเบียบวาระที่ 5 ....
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ และรับ
โอนทรัพย์สินศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
(หนังสือราชวิลัยจุฬาภรณ์ ที่ รจภ 001 / 60 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562)

นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์
ผู้แทนสานักงาน
จังหวัดนครราชสีมา

เรื่ องการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์โ ดยได้เห็นชอบ
การโอนทรัพย์สินศูนย์สุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ไว้ในความดูแลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เข้ามาดาเนินการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์และบริหารทรัพย์สิน
ดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและระเบียบพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีต่อไป จึงนามาให้ที่ประชุมรับทราบครับ

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

วันนีหลังจากที่ประชุมเสร็จ เวลา 14.00 น. จะมีพิธีการเปิดศูนย์พักพิงสุนัข
จรจัดนครชัยบุรินทร์ ได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทัง 4 จังหวัดมาร่วมพิธีเปิดด้วย
ขอเชิญชวนทุกท่านแวะไปชมสถานที่ และผมขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันไปรับทราบ
สร้างความเข้าใจกับส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ศูนย์นีไม่ไช่ศูนย์ที่พอไม่อยากเลียงสุนัขก็นามา
ปล่อยที่ศูนย์นีนะครับ ไม่เช่นนันศักยภาพของศูนย์สร้างเท่าไหร่ก็ไม่ เพียงพอ เพราะ
จานวนบุคลากรที่ใช้ 1 คน สามารถดูแลสุนัขได้ไม่เกิน 7 ตัว อย่างปีแรก 1,000 ตัว
ต้ อ งใช้ บุ ค ลากรจ านวนเท่ า ไหร่ รวมถึ ง ทรั พ ยากรอื่ น อี ก ไม่ รู้ เ ท่ า ไหร่ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของพระองค์ท่านตังใจให้เป็นโรงพยาบาล โรงสาธิตในการดูแลสัตว์ทุกชนิด และสุนัข
ทุกตัวจะได้รับการดูแล และได้รับการฝึกให้สามารถบังคับได้ ตามศักยภาพของตัวสุนัข
นั น ๆ ด้ว ย ช่ว งอายุ สุ ขภาพ ร่างกาย ความพิการ พร้อมทังทาหมั่นคุมกาเนิดสุ นั ข
จึงอยากจะขอความร่วมมือ ทุกท่านช่วยกันร่วมกันเผยแพร่และสร้างการรับรู้สร้างความ
เข้าในตามวัตถุประสงค์ของโครงการของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ด้วยครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ และการรับโอน
ทรั พ ย์ สิ น ศู น ย์ พั ก พิ ง สุ นั ข จรจัด นครชัย บุริ นทร์ อยู่ ภ ายไต้ ก ารดู แ ลของราชวิทยาลั ย
จุฬาภรณ์
5.2 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย
ตามที่สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ได้กาหนดให้มีการประชุม
แทนเลขานุการ ฯ
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนปฏิบั ติ ราชการประจาปี ข องจัง หวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
บู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ได้ เ ชิ ญ กลุ่ ม จั ง หวั ด เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
เพื่อนาเสนอโครงการ ส่วนที่ 2 (งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือ
ตอบสนองนโยบายส าคัญ ของรัฐ บาลเชิง พื นที่ ) และตอบข้ อซั ก ถาม ในวันพุธ ที่ 23
มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
กลุ่มจังหวัดฯได้แจ้งจังหวัดในกลุ่ม แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุ มพร้อมทัง
เตรียมตอบข้อซักถาม ในการประชุม ฯ ด้วย
/มติที่ประชุม ...
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รับทราบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 23
มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
5.3 เรื่อง การมอบรางวัล “NCBS TOURISM AWARD” โครงการพัฒนาศักยภาพ
การให้ บ ริ ก ารของเครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการ และสร้ า งแบรนด์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มจังหวัด การันตีนครชัยบุรินทร์ (Guarantee Nakonchaiburin)

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคา
ประธาน

การมอบรางวัล “NCBS TOURISM AWARD” โครงการพัฒ นาศักยภาพ
การให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการ และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด
การันตีนครชัยบุรินทร์ (Guarantee Nakonchaiburin) ของมหาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่ ว มกับ ท่องเที่ย วและกี ฬ าจั งหวั ดนครราชสี ม า โดยมีวัต ถุประสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาและ
ยกระดับสู่คุณภาพและมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวของสถานประกอบการบริการ
ท่องเที่ยว กลุ่มที่พัก กลุ่มร้านค้าของที่ระลึก กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ที่ดาเนินการในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
บุ รี รั มย์ และสุ ริ น ทร์ ซึ่งมีการประเมินมาตรฐานสถานประกอบการที่ส มั ครเข้ า ร่ ว ม
โครงการได้ดาเนินการเสร็จสินแล้ว และได้จัดพิธีมอบรางวัล มาตรฐานการท่องเที่ยว
นครชัยบุรินทร์ “NCBS TOURISM AWARD” เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2562
ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์อาหาร ชัน 4 ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช ที่ผ่านมาผมมี
ความเป็ น ห่ ว งใยในเรื่ อ งของมาตรฐาน หากสถานประกอบการได้รั บรางวัล ไปแล้ ว
อยากจะให้รักษามาตรฐานตลอดไปได้หรือไม่ และจะทาอย่างไรให้บุคคลทั่วไปมีความ
เชื่อมั่นรางวัลการันตีนี จึงขอให้ทุกท่านทุกภาคส่วนช่วยกันในเรื่องพวกนีด้วยนะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ การมอบรางวัล “NCBS TOURISM AWARD” โครงการพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการของเครือข่ายผู้ประกอบการ และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด การันตีนครชัยบุรินทร์ (Guarantee Nakonchaiburin)

เลิกประชุม

16.30 น.


(ลงชื่อ)
(นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี)
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จดบันทึก

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงาน ฯ

(นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

