
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑   

ณ หองประชุมปทุมวรราช ช้ัน ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

****************** 

 

รายชื่อผูมาประชุม 

๑. นายสฤษดิ์  วิฑรูย ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหนากลุมจังหวัด  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒     ประธานกรรมการ 

๒. นายทําเนียบ  แสงชมพู หัวหนาสํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ผูแทนผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ      รองประธานกรรมการ 

๓. นายฉกาจ  การิสุข ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

 ผูแทนผูวาราชการจังหวัดยโสธร                      รองประธานกรรมการ 

๔. นายทวี  มาสขาว เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี              กรรมการ 

๕. นายธนดล  วงษขันธ ผูแทนเกษตรจังหวัดศรสีะเกษ             กรรมการ 

๖. นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร              กรรมการ 

๗. นายรัตนชาติ  เกียรติภูมิวฒันา ผูแทนเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ             กรรมการ 

๘. นางสาวรัชนีวรรณ  เย่ียมยอด ผูแทนพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี             กรรมการ 

๙. นายสังวาล  ผดาวัลย ผูแทนพาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ             กรรมการ 

๑๐. นายชัยยะเจตน  จันทรอักษร ผูแทนพาณิชยจังหวัดยโสธร                       กรรมการ 

๑๑. วาที่รอยโท สุธรรม ลครราํ พาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ                       กรรมการ 

๑๒. นางวัชรินทร  เผาภูรี ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี           กรรมการ 

๑๓. นางสาวสุนี  ทองนํา ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ           กรรมการ 

๑๔. นายชัชวาลย  คําออ ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร            กรรมการ 

๑๕. นายศราวุธ  แดนโพธิ์ ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ           กรรมการ 

๑๖. นายเสถียร  ชาชุมพร                  นายกเทศมนตรีตําบลหวยขะยุง                                 

 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี              กรรมการ 

๑๗. นางนันทนภัส  ผายพิมพ ผูแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ             กรรมการ 

๑๘. นายพิบูล  ฝายดี                        นายกเทศมนตรีตําบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร  กรรมการ  

๑๙. นางณิชรัตน  แสนอุบล                ผูแทนนายกเทศมนตรีเมอืงอํานาจเจริญ            กรรมการ 

๒๐. นายสมบูรณ  โสภีพันธ ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย          

 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี                     กรรมการ 

 

 /๒๑. นางสาว ... 
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๒๑. นางสาววราลักษณ  จําปาขีด นายกองคการบริหารสวนตําบลซํา          

 อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ                    กรรมการ 

๒๒. นายบุญชู  จารุจิตร นายกองคการบริหารสวนตําบลนาวัง          

 อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ                    กรรมการ 

๒๓. นายวิทยา  วิรารัตน ประธานหอการคากลุมจังหวัดฯ                               กรรมการ 

๒๔. นายถาวร  ทองเถาว ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ  

 ผูแทนประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดฯ           กรรมการ 

๒๕. นายธรธรรม  ชินโกมุท                ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี           กรรมการ 

๒๖. นางวิลาวัลย  ศรศิลป ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี           กรรมการ 

๒๗. นายประดิษฐ  พรหมเสนา ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ           กรรมการ 

๒๘. นางผองศรี  แซจึง         ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ           กรรมการ 

๒๙. นายสัมฤทธิ์  กัลปดี         ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร            กรรมการ 

๓๐. นางปทมา  ประดับศรี        ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร            กรรมการ 

๓๑. นายเพชร  นางาม ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ                        กรรมการ 

๓๒. นางจันทรเพ็ญ  ประเสริฐศรี        ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ           กรรมการ 

๓๓. นายสถิตย  ปทมวัฒน        ผูแทนรองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กรรมการและเลขานุการฯ 

๓๔. นายประมวล  สะอาด ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี  กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

๓๕. นายวิเชียร  เลพล ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ  กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

๓๖. นายสิทธิกร  นันทวงศ ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร   กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

๓๗. นายชลากร  บุญยะมาตย ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ  กรรมการและผูชวยเลขาฯ 

 

รายชื่อผูไมมาประชุม 

๑. นายนายธวัช สุระบาล                   ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ            ติดราชการ 

๒. นายกองคการบริหารสวนตําบลแคนนอย               ติดราชการ 

 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

๑. นายสุขสันต  ณ อุบล ปลัดอําเภอ ที่วาการปกครองอําเภอตระการพืชผล 

๒. นางจินตนาพร  นวลบัตร ปลัดอําเภอ ที่วาการปกครองอําเภอเขื่องใน 

๓. นายวิสัน  กุศลพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

๔. นายสมชัย  บูรณะ นายอําเภอน้ํายืน ที่ทาํการปกครองอําเภอน้ํายืน 
/๕. นางสันติชัย ... 
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๕. นางสันติชัย  โอรส เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ เทศบาลตําบลหวยขะยุง 

๖. นางรินทรรัตนดา  ซึ้งสัมปทาน หัวหนากลุมนโยบายและแผนงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

๗. นายปรีดา  อุนอุดม นายอําเภอนาเยีย ที่ทําการปกครองอําเภอนาเยีย 

๘. นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ คลังจังหวัดอุบลราชธานี   

๙. นางวิไลวรรณ หลาแหลง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

 สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

๑๐. นายสุวิทย แวววงศ กํานันตําบลคอทอง ที่ทําการปกครองอําเภอเข่ืองใน 

๑๑. นายพิชิต  สุวรรณวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงาเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

๑๒. นายทัศนชัย  บุญรอด นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สํานักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 

๑๓. นางสาวอุบลวรรณ  ซื่อสัตย พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

๑๔. นางสาวจารุพิชญา ศุภสร ที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 

๑๕. นางสาวนภัสนันท  ทองคํา ที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 

๑๖. นายบารเมษฐ  พาประจง นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๒ 

 สํานักงบประมาณ 

๑๗. นายจิรวัสส  ฉวีรักษ นักจัดการงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

๑๘. นายบุญเพ็ง สืบภา ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี  

๑๙. นางสาวนิสา  ไกรสีสณ  องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 

๒๐. นายธวชัชัย  แกวดา นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการ  

 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ  

๒๑. นายเขมชาติ จวงจันทร สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ 

๒๒. นางสาวกนิษฐา  วรรณชาติ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 

๒๓. นายบวร  ดรุณสนธยา   แรงงานจังหวัด สํานักงานแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ 

๒๔. นายวิรัตน  กลิ่นขจร  นายอําเภอหัวตะพาน ที่วาการปกครองอําเภอหัวตะพาน  

๒๕. นางสาวสมบัติ  บางเหลอื             นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  

  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญ 

๒๖. นางสาวเพ็ญพร  โกศัลวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอํานาจเจริญ  

๒๗. นายปรพัทธ  ภูงามทอง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอํานาจเจริญ 

๒๘. นายวินัย  มีชัย ประธานหอการคาจังหวัดอํานาจเจริญ 

๒๙. นางสาวนิรชา  บัณฑติยชาติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอํานาจเจริญ  

๓๐. นางสาวรุงอรุณ  โทสูงเนิน  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 

๓๑. นางสาวประสารพร  ยงยืน  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 

/๓๒. นางนันตพร... 
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๓๒. นางนันตพร  อรัมสัจจากูล  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 

๓๓. นายณรัฐ  อินทรกลับ  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 

๓๔. นางสาวสุดารัตน ริมทอง  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

ประธาน ดวยสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย                       

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ จํานวน ๑๖ โครงการ                               

งบประมาณ  ๒๘๒,๐๗๗,๒๐๐ บาท ซึ่งสวนราชการที่ดําเนินโครงการแจงความประสงคขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ                             

และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายฯ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการโครงการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดกําหนดจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒                 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายฯ ในวันนี้     

 สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ มีลําดับดีข้ึน และงบประมาณที่จะนํามาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลดลง และโครงการที่ดําเนินการแลวมีปญหาตามมาโดยเฉพาะทรัพยสินที่

เปนสิ่งปลูกสราง ถึงแมจะอยูระหวางสอบสวนความผิด ถูกเรียกเงินคืน ไมไดใชหรือถูกหามใช จะตองมีผูรับผิดชอบดูแล

รักษาทรัพยสินนั้นใหคงสภาพ จึงขอใหทุกสวนชวยกันดูแลทรัพยสินของทางราชการ  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

เลขานุการฯ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุ มจั งหวัดฯ ไดจัดทํ ารายงานการประชุมฯ ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๑                               

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม   

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ กลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ 

 /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

 

เลขานุการฯ ๓.๑ การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๑๘๙๗ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงวา จังหวัดและกลุมจังหวัดไดขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณจํานวนมาก ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการเบิกจายงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ไมเปนไปตามมาตรการ                         

เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อใหจังหวัดและกลุมจังหวัด                  

สามารถบริหารแผนงาน/โครงการ และเบิกจายงบประมาณรายจายไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะตอไป จึงขอให

จังหวัดและกลุมจังหวัด ดําเนินการดังนี้  

  (๑) ในข้ันการจัดทําแผนใหยึดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนตางๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) กําหนด 

  (๒) ใหปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในการพิจารณาและ

ตรวจสอบความพรอมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของสวนราชการ ถือเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัดวา  

ในข้ันการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเจาของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจําเปน 

เหมาะสม คุมคา ตลอดจนตรวจสอบความพรอมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้นๆ อยางละเอียดรอบครอบ

ใหถูกตองครบถวนในทุกมิติกอน หากสวนราชการและหนวยงานของรัฐมิไดดําเนินการเชนวานั้น และตองนําเรื่องมา

เสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาทบทวน แกไข เปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ ระยะเวลาภายหลังโดยไมมีเหตุ             

อันควร จะถือเปนความบกพรองของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐเจาของโครงการ         

 

ประธานฯ ประเด็นหลักอยูที่ขอ (๒) เนื่องจากการทําโครงการมักจะมีปญหาเรื่องความไมพรอมหรือติดขัด  

จนสงผลใหตองมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ รวมทั้งความซ้ําซอนของโครงการระหวางงบประมาณจากสวนกลางและ

งบประมาณพัฒนาเชิงพ้ืนที่ หรือ area based ซึ่งถามีแผนงานโครงการที่ดีก็จะสามารถตรวจสอบหนวยงานที่ทํา

โครงการลงมาจากสวนกลางที่เปนงบฟงกชันที่มีพ้ืนที่ซ้ําซอนกัน ทําใหสามารถแกไขยกเลิกโครงการไดทันเวลา             

แตถึงแมวาจะมีการทําแผนตั้งแตมีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องของ area based เพ่ือใหหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ ไดจัดทําปฏิทินใหการพิจารณาแผน

งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหสอดคลองกับการพิจารณาแผนงบประมาณของประเทศ ใหมีระยะเวลา

เทากัน ซึ่งมีแผนของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่พิจารณาไปแลว ที่หนวยงานฟงกชันไดนําไปดําเนินการ มีประมาณ               

๒๐ เปอรเซ็นต  ดังนั้น เพ่ือปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนตองมีการทําบัญชีรายการ (checklist) กอนที่จะเสนอโครงการ 

วามีความเหมาะสม คุมคา อยางไร ตองมีการศึกษาออกแบบลวง มีความพรอมของพื้นที่ตองไดรับอนุญาตจากเจาของ

พ้ืนที่หรือหนวยงานที่เก่ียวของ    

 
/มติ... 
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มติท่ีประชุม รับทราบ หลักเกณฑการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

  

เลขานุการฯ ๓.๒ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ตามคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่                    

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

   คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง ๒ ไดมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เห็นชอบใหจังหวัดศรีสะเกษ                 

โอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒                      

กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษ รายการกอสรางซุมประตูสูเสนทาง                     

อารยธรรมขอมและประวัติศาสตร งบประมาณ ๑๔,๗๕๘,๙๐๐ บาท โดยมีอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร เปนหนวย

ดําเนินการ เพื่อนําไปดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี                                        

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ กิจกรรมพัฒนาเสนทางคมนาคมเพ่ือแกไขปญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ จํานวน ๓๑ รายการ 

งบประมาณ ๑๔,๗๕๘,๙๐๐ บาท ภายหลังจังหวัดศรีสะเกษไดขอแกไขชื่อโครงการ จาก โครงการพัฒนาและสงเสริม

การทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ เปน โครงการปรับปรุงฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานเนื่องจาก

อุทกภัย ซึ่งกลุมจังหวัดฯ สงรายละเอียดของแผนงานโครงการดังกลาวใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะ

เจาภาพหลักแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อรวบรวมเสนอรอง

นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กํากับแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

และสงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณา

การนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ.) เพ่ือเสนอ อ.ก.บ.ภ. พิจารณาแลว  

   สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงวา รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะ

ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารงานโครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนงานบูรณาการเสริมสราง                 

ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณาการจัดทํา

งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะที่ ๖.๓ แผนงานบูรณาการ

สงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ไดเห็นชอบใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

๒ โอนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการแผนงานบูรณาสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม ๓๑ รายการ งบประมาณ ๑๔,๗๕๘,๙๐๐ บาท               

ซึ่งเปนการโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ที่ไดรับ

ผลกระทบในป  ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามที่ เสนอ (ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๖๘๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)  

/สํานัก... 
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  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจงวา คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให             

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ โอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดําเนินการโครงการใหม ๑ โครงการ งบประมาณ 

๑๔,๗๕๘,๙๐๐ บาท ตามที่เสนอ (ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                   

ดวนท่ีสุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) ๑๑๑๒/๒๐๓๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑) 

  สํานักงบประมาณแจงวา ไดพิจารณาอนุมัติใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           

ตอนลาง ๒ เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง ๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รายการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกษ 

งบประมาณ ๑๔,๗๓๑,๗๐๐ บาท (ปรับลด ๒๗,๒๐๐ บาท)  เพ่ือนําไปดําเนินการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน                  

เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จํานวน ๓๑ รายการ ในวงเงิน ๑๔,๗๓๑,๗๐๐ บาท (ตามหนังสือสํานักงบประมาณ            

ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๙๔๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) ดังนี้   

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ สงป. อนุมัติ ปรับลด หนวยดําเนินการ 

๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานซํา หมูท่ี 5 
ตําบลรังแรง อําเภออุทุมพรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ 
กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร 

499,600 499,600 0 อําเภอ 

อุทมุพรพิสัย 

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเพ็ก หมูที่ 7 
ตําบลรังแรง อําเภออุทุมพรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ 
กวาง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร 

496,800 496,800 0 อําเภอ 

อุทมุพรพิสัย 

๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเพ็ก หมูที่ 10 
ตําบลรังแรง อําเภออุทุมพรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ 
กวาง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร 

496,800 496,800 0 อําเภอ 

อุทมุพรพิสัย 

๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนน หมูที่ 8 
ตําบลรังแรง อําเภออุทุมพรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ 
กวาง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร 

496,800 496,800 0 อําเภอ 

อุทมุพรพิสัย 

๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางหมูบาน  
บานแต - เขตตําบลคลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด จังหวัด 
ศรีสะเกษ กวาง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร ปริมาณพื้นท่ีไมนอย
กวา 910 ตารางเมตร 

495,000 495,000 0 อําเภอศิลาลาด 

๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางหมูบาน บาน
แสงแต - บานขาม หมูที่ 1 ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ กวาง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.20 เมตร ปริมาณพ้ืนที่
ไมนอยกวา 910 ตารางเมตร 

495,000 495,000 0 อําเภอศิลาลาด 

/๗ กอสราง... 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ สงป. อนุมัติ ปรับลด หนวยดําเนินการ 

๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาวัดปาบานทุง
รวงทอง หมูท่ี 5 ตําบลโพธิ์ - สะพานหวยเปอย หมูที่ 
7 ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคณู จังหวัดศรีสะเกษ กวาง 6 
เมตร ยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 0 อําเภอโนนคณู  

๘ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนยาง หมูที่ 7 
ตําบลโพธิ์ - สามแยกบานรองเกาเหนือ ตําบลโนนคอ 
อําเภอโนนคณู จังหวัดศรสีะเกษ กวาง 6 เมตร ยาว 
151 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 0 อําเภอโนนคณู  

๙ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองผํา หมูที่ 
2 - บานโนนดู หมูที่ 11 ตําบลหนองใหญ อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรสีะเกษ กวาง 5 เมตร ยาว 188 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

499,000 499,000 0 อําเภอ 

เมืองจันทร 

๑๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนวรคุณ
อุปถัมภ - ทางหลวงชนบท ตําบลหนองใหญ อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัดศรสีะเกษ กวาง 5 เมตร ยาว 188 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

499,000 499,000 0 อําเภอ 

เมืองจันทร 

๑๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแกงเลี้ยว หมูที่ 
6 - บานเขวา หมูที่ 8 ตําบลหนองใหญ อําเภอเมือง
จันทร  กวาง 5 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

499,000 499,000 0 อําเภอ 

เมืองจันทร 

๑๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหวางหมูบาน บาน
เสมอใจ หมูที่ 7 ตําบลหนองคา - บานเปอย หมูที่ 1 
ตําบลพรหมสวัสดิ์ อําเภอพยุห จังหวัดศรสีะเกษ กวาง 
5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 

497,000 497,000 0 อําเภอพยุห 

๑๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหวางหมูบาน บาน
ยางปอ หมูที่ 11 (จากบานยางปอ ถึงบานหนองขลุย) 
ตําบลโนนเพ็ก อําเภอพยุห จังหวดัศรสีะเกษ กวาง 
5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

500,000 500,000 0 อําเภอพยุห 

๑๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานแจนแลน หมู
ที่ 19 ถึง บานสวาง หมูที่ 10 ตําบลหนองเชียงทูน 
อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ กวาง 7.5 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร 

491,000 491,000 0 อําเภอปรางคกู 

๑๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบหวยกุดจง 
หมูที่ 11 ตําบลสําโรงปราสาท อําเภอปรางคกู จังหวัด
ศรีสะเกษ กวาง 5 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

500,000 500,000 0 อําเภอปรางคกู 

๑๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหวางสายบาน
หนองรุง หมูที่ 2 ตําบลศรีโนนงาม ถึง บานหนองจิก 
ตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรสีะเกษ กวาง 
5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

497,800 497,800 0 อําเภอศรรัีตนะ 

/๑๗ กอสราง... 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ สงป. อนุมัติ ปรับลด หนวยดําเนินการ 

๑๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หนาสนามกีฬา
บานศรีโพธิ์งาม หมูที่ 14 - บานขนาด หมูที่ 5 ตําบล
สระเยาว อําเภอศรรีตันะ จังหวัดศรีสะเกษ กวาง 5 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 

495,000 495,000 0 อําเภอศรรัีตนะ 

๑๘ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบานพิงพวย
ตะวันตก  - บานหนองสังขตะวันออก บานพิงพวย
ตะวันตก หมูที่ 1 ตําบลพิงพวย อําเภอศรรัีตนะ 
จังหวัดศรีสะเกษ กวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

487,000 487,000 0 อําเภอศรรัีตนะ 

๑๙ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหมากยางเหนือ 
หมูที่ 16 - บานคอใต หมูที่ 11 ตําบลเปาะ อําเภอบึง
บูรพ จังหวัดศรสีะเกษ กวาง 5 เมตร ยาว 208 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 0 อําเภอบึงบูรพ 

๒๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบดงใหญฝงทิศ
ใต (ชวงที่ 2) หมูที่ 4 ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ 
จังหวัดศรีสะเกษ กวาง 4 เมตร ยาว 257 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

500,000 500,000 0 อําเภอบึงบูรพ 

๒๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานจะเนียว หมูที่ 6 
- บานโพธ์ินอย หมูที่ 5 ตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ กวาง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

500,000 472,800 27,200 อําเภอขุนหาญ 

๒๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาสนามกีฬา
กลางเทศบาลตําบลโพธิ์กระสังข หมูท่ี 9 ตําบลโพธ์ิ
กระสังข อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ กวาง 5 
เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 0 อําเภอขุนหาญ 

๒๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคูซอด หมูท่ี 1 
ตําบลคูซอด อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
ชวงท่ี 1 กวาง 5 เมตร ยาว 79.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

493,000 493,000 0 อําเภอเมือง 

ศรีสะเกษ 

๒๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานกานเหลือง หมูที่ 
9 ตําบลหมากเขยีบ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรี
สะเกษ กวาง 5 เมตร ยาว172 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

498,000 498,000 0 อําเภอเมือง 

ศรีสะเกษ 

๒๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางไรนาย
เทียมจันทร พิมชัย – ไรนางฤทัย พออก (พลาญบอน้ํา
สามบอ) บานทุงยาว หมูที่ 4 ตําบลละลาย อําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรสีะเกษ กวาง 4 เมตร ยาว 155 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 
 

345,000 345,000 0 อําเภอ 

กันทรลักษ 

/๒๖ กอสราง... 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ สงป. อนุมัติ ปรับลด หนวยดําเนินการ 

๒๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานขาม
หวยขะยุงไปทางอางเก็บน้ําหวยดานไอ บานทุงยาว 
หมูที่ 4 ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะ
เกษ กวาง 4 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

346,000 346,000 0 อําเภอ 

กันทรลักษ 

๒๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากสะพาน
คอนกรีต - ไรนายสุนทร แทนหอม บานโคกแกแล        
หมูที่ 3 ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะ
เกษ กวาง 4 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร 

335,000 335,000 0 อําเภอ 

กันทรลักษ 

๒๘ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเสนบานเดยีง
เหนือ สายทางซอยทิศตะวันตก-ทางหลวงชนบท หมูท่ี 
9 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอกันทรลกัษ จังหวัดศรีสะ
เกษ กวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 

304,200 304,200 0 อําเภอ 

กันทรลักษ 

๒๙ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเสนบานเดียง
เหนือ หมูที่ 4 เช่ือม บานเวียงเหนือหมูท่ี 9 ตําบล
เวียงเหนือ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ กวาง 
5 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร 

493,300 493,300 0 อําเภอ 

กันทรลักษ 

๓๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสะพุง (สาย
เลี่ยงน้ํา) หมูที่ 6 ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง - รอยตอ
เขตอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรสีะเกษ 

500,000 500,000 0 อําเภอน้ําเกลี้ยง 

๓๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดบานลมุภู บาน
ลุมภู หมูท่ี 2 ตําบลน้ําเกลี้ยง อําเภอน้ําเกลี้ยง – 
รอยตอเขต อําเภอโนนคณู จังหวดัศรสีะเกษ 

499,600 499,600 0 อําเภอน้ําเกลี้ยง 

 รวม ๑๔,๗๕๘,๙๐๐ 14,731,700 27,200  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรงรัดการดําเนินการและเบิกจายงบประมาณตาม

รายการที่ไดรับจัดสรร 

   

เลขานุการฯ ๓.๓ การใชงานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด (PADME) 

  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงใหกลุมจังหวัดบันทกึขอมูลโครงการที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกโครงการในระบบ (PADME) 

ใหครบถวน ตามรูปแบบ วิธีการที่ไดรับถายทอดความรูจากการอบรม “การใชงานโปรแกรม PADME ในการติดตามผล

การดําเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจําปงบประมาณ               

พ.ศ. ๒๕๖๑ องคประกอบที่ ๕"  โดยใหดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน จนกวาโครงการ

จะแลวเสร็จ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๑๗๐๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑) 

 
/กลุมจังหวัด... 
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  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ไดแจงใหจังหวัดภายในกลุมจังหวัดฯ 

ดําเนินการปรับปรุงขอมูลโครงการในระบบ PADME ตามขอสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกลาวแลว (ตามหนังสือ             

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อบ)/ว ๓๐๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 

๒๕๖๑)    

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และขอใหทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ กําชับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหบันทึกขอมูลในระบบ

ดังกลาวดวย  

   

เลขานุการฯ ๓.๔ แนวทางการใชจายงบประมาณภายใตมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการใช

จายงบประมาณภายใตมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                 

โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน เรงรัดการกอหนี้ผูกพันรายจายลงทุนรายการปเดียวใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ มีรายการรายจายลงทุนรายการปเดียว

ภายใตโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ไมสามารถกอหนี้

ผูกพันไดทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๒ รายการ (ครุภัณฑ) งบประมาณ ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท ภายใต

โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพิ่มมูลคาในกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ที่ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัด

ยโสธร 

  กองจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนที่ ๒ สํานักงบประมาณแจงรายการที่คาดวาจะนํางบประมาณ                

มาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ มี ๑ รายการ คือ โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวและบริการในกลุมจังหวัด 

กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติแกงตะนะจังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๙๒,๓๐๐ บาท ซึ่งเปน

งบประมาณสวนที่เหลือของรายการงบลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑               

ที่ไดรับอนุมัติใหโอนเปลี่ยนแปลงไมเต็มวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว (ยกเลิกรายการเดิม) (งบประมาณโครงการตาม 

พ.ร.บ. ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนเปลี่ยนแปลง ๑๙,๒๐๗,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๒๙๒,๓๐๐ บาท) สําหรับรายการ

ครุภัณฑที่ ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑๒ รายการ งบประมาณ 

๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท ไมเขาหลักเกณฑที่จะตองนํางบประมาณมาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณฯ จึงให

ดําเนินการตามโครงการตอไปได 

 

 

/นางสาว... 



-12- 
 

นางสาวกนิษฐา วรรณชาติ ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ครุภัณฑทั้ง ๑๒ รายการ อยูภายใตโครงการ

สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ิมมูลคาในกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการผลิตขาวเมาเพ่ือการคาแบบ

ครบวงจร จํานวน ๒ รายการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไดประกาศผลการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และครบกําหนดการพิจารณา

อุทธรณ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขณะนี้อยูระหวางแจงผูรับจางเขามาลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 

นายบารเมษฐ พาประจง ผูแทนกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๒ สํานักงบประมาณ  วงเงินที่จะนํามาจัดทําราง

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑมติ

คณะรัฐมนตรี คือ จะตองเปนรายการงบลงทุนปเดียวที่กอหนี้ไมทัน ซึ่งรายการครุภัณฑ ๑๒ รายการดังกลาว                   

เปนรายการภายใตโครงการที่มีการแบงหนวยดําเนินการเปนหลายจังหวัด ซึ่งถาโครงการหรือรายการนั้นไดมีการกอหนี้

ไปบางสวนแลว ก็จะถือวาเปนรายการที่มีการกอหนี้แลว และรายการจะไมปรากฏในระบบ GFMIS รายงานสถานะ

เบิกจายเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงบประมาณ ไดรายงาน ทําใหไมเขา

เงื่อนไขที่จะตองนํามาจัดทํารางพระราชบัญญัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                  

ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ มีรายการที่เขาเงื่อนไขจะตองนํามาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณฯ มีจํานวน ๑ รายการ คือ กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติแกงตะนะจังหวัดอุบลราชธานี 

งบประมาณ ๒๙๒,๓๐๐ บาท  

 

คลังจังหวัดอุบลราชธานี  ดังนั้น ในภาพใหญของทุกหนวยงานถามีรายการที่กอหนี้ไมทัน ทั้งในสวนท่ีเปน

รายการจากงบประมาณเหลือจาย หรือรายการที่เปนงบประมาณปกติที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมทัน จะสามารถกอหนี้

ผูกพันหลังวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไดหรือไม 

 

นายบารเมษฐ พาประจง ผูแทนกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๒ สํานักงบประมาณ ถาเปนงบประมาณบรรลุ

วัตถุประสงคไปแลวก็สามารถกอหนี้ได ซึ่งจะมองเปนลักษณะของเงินเหลือจาย แตถาเปนในลักษณะที่โครงการยังไม

ดําเนินการก็จะตองนํามาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณฯ แตคําวา “รายการ” และคําวา “โครงการ”               

จะคอนขางสับสนระหวางคนที่ดูเรื่องงบประมาณกับวงเงิน ถาในจังหวัดจะมองครุภัณฑทุกชิ้นเปน ๑ รายการ ถาชิ้นใด

ไมไดจัดซื้อจัดจางก็ใหมองวารายการนั้นกอหนี้ไมทัน แตถามองในลักษณะการดําเนินงานครุภัณฑชิ้นนั้นอาจมีการ

ดําเนินการในหลายจังหวัด ถามีจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งกอหนี้ไปแลวก็จะถือวาครุภัณฑรายการนั้นไดกอหนี้ไปแลวได                     

 

เลขานุการฯ  ตามที่ไดหารือกับผูอํานวยการกองจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนที่ ๒ สํานักงบประมาณ โครงการที่ได

ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคแลวหรือจัดซื้อจัดจางแลวมเีงนิเหลือจาย สามารถนํามาทําโครงการและกอหนี้ผูกพันหลัง

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได แตกรณีที่โครงการยังไมไดดําเนินการหรือมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการมาทํารายการ

ใหม จะไมสามารถกอหนี้หลัง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

/นายบารเมษฐ... 
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นายบารเมษฐ พาประจง ผูแทนกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นท่ี ๒ สํานักงบประมาณ  ตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการครุภัณฑ ๑๒ รายการดังกลาว เปนครุภัณฑที่อยูภายใต

โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ิมมูลคาในกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีการซื้อทั้ง ๔ จังหวัด ดังนั้น 

ครุภัณฑ ๑ รายการ ถามีจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งลงนามในสัญญาทัน ก็จะถือวารายการนั้นไดกอหนี้ผูกพันทันภายใน               

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีแลว  เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีไมไดกําหนดใหมีการเบิกจายงบประมาณ

ใหหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ แตกําหนดใหกอหนี้ใหทันเทานั้น    

      

มติท่ีประชุม รับทราบ แนวทางการใชจายงบประมาณภายใตมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายการที่คาดวาจะนํางบประมาณมาจัดทํารางพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)   

 

เลขานุการฯ ๓.๕ งบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ (หลังการกอหนี้ผูกพัน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ขอมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  

 

 

 

 

 

   

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ไดแจงใหจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ โอนกลับเงินงบประมาณเหลือจายดังกลาว 

 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ไดแจงใหจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ โอนกลับเงิน

งบประมาณเหลือจายดังกลาว ใหกลุมจังหวัดฯ แลว ตามหนังสือกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ดวน

ที่สุด ที่ มท ๐๒๒๗.๕ (อบ)/ว ๔๐๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนี้มีเพียงจังหวัดอํานาจเจริญที่ไดดําเนินการ

โอนกลับเงินงบประมาณเหลือจายฯ ดังนั้น จึงขอความรวมมืออีก ๓ จังหวัด ไดดําเนินการโอนกลับเงินงบประมาณ

เหลือจายดังกลาวใหกลุมจังหวัดฯ เพ่ือดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

   

มติท่ีประชุม รับทราบ วงเงินงบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ จํานวน ๒๕,๗๐๖,๒๐๑.๑๘ บาท 

 

 ไดรับจัดสรร งบประมาณเหลือจาย  หมายเหตุ 

จังหวัดอุบลราชธานี  146,624,822.67  ๑๙,๗๐๒,๒๙๓.๘๕ เฉพาะงบลงทุน 

จังหวัดศรีสะเกษ  86,797,549.33  ๓,๗๑๑,๖๑๓.๓๓ เฉพาะงบลงทุน 

จังหวัดยโสธร  23,433,032.00  ๗๐๘,๘๗๘.๐๐ งบลงทนุ+งบดําเนินงาน 

จังหวัดอํานาจเจริญ  25,221,796.00  ๑,๕๘๓,๔๑๖.๐๐ งบลงทนุ+งบดําเนินงาน 

รวมทั้งสิ้น 282,077,200.00 ๒๕,๗๐๖,๒๐๑.๑๘  

/เลขานุการฯ... 
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เลขานุการฯ ๓.๖ การขอขอมูลประกอบการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพความเขมแข็ง                   

และย่ังยืนในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ งบประมาณ 

(เพิ่มเติม) ป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ ไดดําเนินการตรวจสอบ

การดําเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพความเขมแข็งและย่ังยืนในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย ของกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ งบประมาณ (เพิ่มเติม) ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวาโครงการดังกลาว

ขางตนยังขาดความชัดเจนในขอมูลบางประการ เพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและเพียงพอสําหรับวิเคราะหและประมวลผล 

จึงขอใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ตอบแบบสอบถามและแบบเก็บขอมูล สงใหสํานักตรวจสอบ

พิเศษภาค ๕ เพื่อใชประกอบการตรวจสอบตอไป 

  เนื่องจากเรื่องดังกลาวมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการ ซึ่งขอมูลท่ีสํานักตรวจสอบ

พิเศษภาค ๕ ขอใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ตอบนั้น จะตองไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงขอ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ มอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

เปนเจาภาพหลักในการบูรณาการขอมูลกับสวนราชการที่เปนหนวยดําเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพความเขมแข็ง                   

และยั่งยืนในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียที่เก่ียวของทั้งหมด เพ่ือตอบแบบสอบถามและแบบเก็บขอมูลตามที่กําหนด 

สงใหกลุมจังหวัดฯ เพ่ือสงใหสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ และหากมปีระเด็นที่จะตองใหกลุมจังหวัดฯ แจงไปยังจังหวัด

ในกลุมจังหวัดฯ ก็ใหแจงกลุมจังหวัดฯ ดวย 

 

นายบุญชู  จารุจิตร นายกองคการบริหารสวนตําบลนาวัง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญไดรับจัดสรร

งบประมาณโครงการเพ่ิมศักยภาพความเขมแข็งและยั่งยืนในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย โดยมีที่ทําการปกครอง

จังหวัดอํานาจเจริญ และที่ทําการปกครองอําเภอทุกอําเภอ เปนหนวยดําเนินการ ซึ่งมีรายการกอสรางธนาคารน้ํา 

(Water Bank) จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๕๖ แหง กอสรางฝายเก็บกักน้ํา จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑๐๖ แหง 

ขุดลอกหนองน้ํา/ขยายคูคลอง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๒๕ แหง เกรงวาโครงการดังกลาวจะไมสามารถดําเนินการ

ได เนื่องจากผูรับจางมีการประมูลราคาต่ํากวาราคากลางคอนขางมาก และรายการดังกลาวเปนรายการที่จะตองตอบ

แบบสอบถามของสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๕    

 

คลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยหลักการถาดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว ถาหัวหนาหนวยงานมีความเห็นหรือมีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถสงมอบงานหรือทํางานให

แลวเสร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ตองดําเนินการบอกยกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ และเขากระบวนการแจงให

ผูรับจางเปนผูทิ้งงาน ตามมาตรา ๑๐๙ แตเหตุอันเชื่อไดนั้นจะตองมีหลักฐานชัดเจน และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการกําหนดทางเลือก ๒ ชองทาง คือ การเลือกราคาต่ําสุด แตถาเปน

/กรณี... 
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กรณีที่เปนการแขงขัน โดยวิธีการคัดเลือก หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) 

สามารถใชเกณฑราคา+เกณฑคุณภาพได ไมจําเปนตองใชราคาต่ําสุดเสมอไป แตจะดูที่คะแนนสูงสุดคะแนนคุณภาพ  

 

นายบุญชู  จารุจิตร นายกองคการบริหารสวนตําบลนาวัง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ ปกครองจังหวัดอําเภอในจังหวัด

อํานาจเจริญ ไดแจงใหนํารายการที่มีงบประมาณไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตองนํารายการมารวมกันซื้อจางรวมกัน                      

ซึ่งรายการที่มีราคางานไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเปนรายการที่ดําเนินการตางพื้นที่ ทําใหผูรับจางมีการประมูลราคา

ต่ํากวาราคากลางมาก จนทําใหอาจไมสามารถดําเนินงานได จึงอยากทราบวารายการที่ราคางานต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท ที่ดําเนินการตางพ้ืนท่ีหรือตางหมูบาน จะสามารถตกลงจางไดหรือไม สามารถแยกซื้อจางเปนรายๆ ไดหรือไม 

 

คลังจังหวัดอุบลราชธานี  ในกรณีของการแบงซื้อแบงจาง โดยหลักการการแบงซื้อแบงจางกําหนดวา ในการ

จัดซื้อจัดจางครั้งเดียวกัน หามลดเงินเพ่ือใหวิธีการเปลี่ยน หรืออํานาจในการจัดซื้อจัดจางเปลี่ยน ยกตัวอยาง เชน              

จากรายการที่เกินอํานาจที่ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจการจัดซื้อจัดจางใหหนวยดําเนินการ จากเดิมที่เปนอํานาจ

ของผูวาราชการจังหวัด แตการซื้อจางครั้งเดียวกันแลวลดวงเงินเพ่ือใหเปนอํานาจของผูรับมอบอํานาจ ถาทําจะถือวา

เปนการแบงซื้อแบงจาง แตทั้งนี้ทั้งนั้นตองดูวัตถุประสงคและความคุมคา แนวทางในการพิจารณา คือ 

 (๑) งบประมาณมาพรอมกันหรือไม   

 (๒) รายการที่ไดรับการจัดสรรพรอมกัน มีความจําเปนตองใชเหมือนกันหรือไม ระยะเวลา ความ

พรอมในการใช ตองการใชพรอมกันหรือไม พ้ืนที่พรอมหรือไม 

 ถาสํานักงบประมาณพิจารณาแลวใหงบประมาณแยกรายรายการ ก็สามารถแยกซื้อจางได หรือ

รวมซื้อจาง รวมแลวแยกสัญญา ซึ่งตอนนี้เปน e-bidding ตองมีการพิจารณาเปนรายการๆ ก็สามารถทําสัญญาเปนราย

รายการได แตก็แยกเปนรายรายการได เชน รายการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อีกรายการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยเปนวิธี

เฉพาะเจาะจงได เปนตน 

 

เลขานุการฯ  จังหวัดอํานาจเจริญไดหารือเก่ียวกับประเด็นดังกลาววาจะสามารถยกเลิกโครงการไดหรือไม               

แตการจะยกเลิกโครงการจะตองไปยกเลิกสัญญากอนโดยตองใชเหตุผลในการยกเลิกสัญญา แลวจึงดําเนินการสลาย 

PO เนื่องจากไดมีการ PO ในระบบไวแลว และตองชี้แจงเหตุผลกับสํานักงบประมาณในการขอยกเลิกโครงการ  

 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ  ในประเด็นดังกลาวจังหวัดอํานาจเจริญไดหารือกับนายเฉลิมพล มั่งคั่ง                 

รองผูวาราชการจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการ

ดําเนินโครงการตามแผนพัฒนา กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ เนื่องจากรายการกอสรางธนาคารน้ํา 

(Water Bank) จังหวัดอํานาจเจริญ ในพ้ืนที่อําเภอเมืองอํานาจเจริญ มีหลายแหงที่ปจจุบันผูรับจางยังไมเขาดําเนินการ 

และไดนําเรียนในที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามฯ ทราบแลว ก็ไดใหอําเภอเมืองอํานาจเจริญ                  

/ไปดําเนิน... 
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ไปดําเนินการตามที่ทานคลังจังหวัดอุบลราชธานีไดแนะนํา ถาดําเนินการไมไดก็ตองยกเลิกสัญญา เพราะถาเขาฤดูฝน

แลวจะเขาดําเนินงานไมได และจะตองเบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑   

 

ประธานฯ โครงการดังกลาวจะตองดําเนินการตามวิธีการที่คลังจังหวัดอุบลราชธานีไดแนะนําไว และใหเรงรัด

เขาดําเนินงาน ถาถึงเงื่อนไขแลวผูรับจางยังไมเขาดําเนินงานก็ใหประกาศเปนผูทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สวนเรื่องของการประเมินความคุมคาตองมาพิจารณาอีกครั้ง  

 

มติท่ีประชุม รับทราบการขอขอมูลประกอบการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการเพ่ิมศักยภาพความเขมแข็ง                   

และยั่งยืนในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ งบประมาณ (เพ่ิมเติม) 

ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ และเห็นชอบใหมอบหมายสํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี              

เปนเจาภาพหลักในการบูรณาการขอมูลกับสวนราชการที่เปนหนวยดําเนินการโครงการเพ่ิมศกัยภาพความเขมแข็งและ

ยั่งยืนในการผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย ท่ี เก่ียวของทั้ งหมด เพื่อตอบแบบสอบถามและแบบเก็บขอมูลตามที่                

สํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ กําหนด ตามที่ฝายเลขานุการฯ เสนอ 

 

เลขานุการฯ ๓.๗ การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขั้นกรรมาธิการ  

  ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ที่ นร ๐๗๒๘/ว ๙๖ ลงวันที่  ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ แจงวา ตามปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแหงชาติ จะมีการ

ประชุมเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วาระที่  ๑                      

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ และคาดวาจะมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทรที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เปนตนไป และขอความ

รวมมือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน จัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการชี้แจงตามแนวทางการเตรียม

ความพรอม และแบบฟอรมคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กําหนด สงภายในวัน

จันทรที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ไดดําเนินการสงเอกสารดังกลาว

เรียบรอยแลว  และคาดวาจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ในสวนของบประมาณจังหวัดและกลุมจังวัด ในระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ขอประสานเปนการลวงหนาเก่ียวกับการจัด

ประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขั้นกรรมาธิการ 

หลังจากที่ทราบกําหนดการชี้แจงงบประมาณฯ ที่แนนอนแลว และจะเชิญผูแทนจากกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๒ 

สํานักงบประมาณ เขารวมประชุมเพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกับการชี้แจงงบประมาณรายจายฯ ตอที่ประชุมคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ ใหกําหนดกรอบ/ประเด็นการหารือที่จะนําเขาที่ประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการชี้แจง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขั้นกรรมาธิการ ใหไดขอมูลครบถวน   

 

มติท่ีประชุม รับทราบการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขั้นกรรมาธิการ  

      

เลขานุการฯ ๓.๘ การปรับรูปแบบรายการโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  จังหวัดอํานาจเจริญแจงวา ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ไดอนุมัติใหแขวงทางหลวงชนบท

อํานาจเจริญในฐานะหนวยรับผิดชอบ โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเสนทาง

คมนาคมเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด ปรับรูปแบบรายการพัฒนาโครงขายสายรอง สงเสริมการคา การลงทุน

และการทองเที่ยวแกปญหาผลกระทบจากอุทกภัย (ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี 

Pavement In-Place Recycling สายบานโนนหนามแทง – บานปาติ้ว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทาง

กอสราง ๖.๐๐๐ กิโลเมตร) งบประมาณ ๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใหการกอสรางสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง

ตามแบบแปลนกับสถานที่จริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : การพัฒนาดานเศรษฐกจิ ผลผลิต : การพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

๑ โครงการพัฒนาและสงเสรมิการ

ทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

  ๑ โครงการพัฒนาและสงเสรมิการ

ทองเที่ยวกลุมจังหวัด 

 เพ่ือใหการกอสราง

สามารถ 

 กิจกรรมพัฒนาเสนทางคมนาคม

เชื่อมโยงการทองเท่ียวในกลุมจังหวัด 

๑๖,๙๐๐,๐๐๐   กิจกรรมพัฒนาเสนทางคมนาคม

เชื่อมโยงการทองเท่ียวในกลุมจังหวัด 

๑๖,๙๐๐,๐๐๐ ดาํเนินการไดอยาง

ถูกตองตามแบบ 

       แปลนกับสถานที่ 

 (๑) การพัฒนาโครงขายสายรอง สงเสรมิ
การคา การลงทนุและการทองเที่ยว
แกปญหาผลกระทบจากอุทกภัย (ซอมสราง
ถนนลาดยางพาราแอสฟลตกิคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling สาย
บานโนนหนามแทง – บานปาติ้ว อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทาง
กอสราง 6.000 กิโลเมตร)      

   (๑) การพัฒนาโครงขายสายรอง สงเสริม
การคา การลงทนุและการทองเที่ยว
แกปญหาผลกระทบจากอุทกภัย (ซอมสราง
ถนนลาดยางพาราแอสฟลตกิคอนกรีต โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling สาย
บานโนนหนามแทง – บานปาติ้ว อําเภอ
เมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทางกอสราง 
6.000 กิโลเมตร)      

 จริง 

      - ชวงที่ 1 กม.ที่ 0+000-2+000 
ผิวจราจรกวาง+ไหลทาง 6.00-8.00 
เมตร 

    - ชวงที่ 1 กม.ที่ 0+000-2+000 ผิว
จราจรกวาง+ไหลทาง 6.00-8.00 
เมตร 

  

      - ชวงที่ 2 กม.ที่ 3+580-4+100 
ผิวจราจรกวาง+ไหลทาง 8.00 เมตร 

    - ชวงที่ 2 กม.ที่ 3+580-4+075 ผิว
จราจรกวาง+ไหลทาง 8.00 เมตร 

  

      - ชวงที่ 3 กม.ที่ 4+880-5+115 
ผิวจราจรกวาง+ไหลทาง 6.00-8.00 
เมตร 

    - ชวงที่ 3 กม.ที่ 4+880-5+115 ผิว
จราจรกวาง+ไหลทาง 6.00-8.00 
เมตร 

  

      - ชวงที่ 4 กม.ที่ 5+300-6+562 
ผิวจราจรกวาง+ไหลทาง 6.00-8.00 
เมตร 

    - ชวงที่ 4 กม.ที่ 5+300-6+456 ผิว
จราจรกวาง+ไหลทาง 6.00-8.00 
เมตร 

  

/- ชวงที่ ๕... 
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ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : การพัฒนาดานเศรษฐกจิ ผลผลิต : การพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

      - ชวงที่ 5 กม.ที่ 6+612-7+500 
ผิวจราจรกวาง+ไหลทาง 6.00-8.00 
เมตร 

    - ชวงที่ 5 กม.ที่ 6+612-7+600 ผิว
จราจรกวาง+ไหลทาง 6.00-8.00 
เมตร 

  

      - ชวงที่ 6 กม.ที่ 7+596-7+732 
ผิวจราจรกวาง+ไหลทาง 7.00-8.00 
เมตร 

   - ชวงที่ 6 กม.ที่ 7+696-8+375 ผิว
จราจรกวาง+ไหลทาง 7.00-8.00 
เมตร 

  

      - ชวงที่ 7 กม.ที่ 7+732-8+246 
ผิวจราจรกวาง+ไหลทาง 6.00-8.00 
เมตร 

   - ชวงที่ 7 กม.ท่ี 8+468-8+915 ผวิ
จราจรกวาง+ไหลทาง 6.00-8.00 
เมตร 

  

      - ชวงที่ 8 กม.ที่ 8+368-8+813 
ผิวจราจรกวาง+ไหลทาง 5.00-8.00 
เมตร 

   
 

  

 หนวยดําเนนิการ : แขวงทางหลวง

ชนบทอํานาจเจรญิ 

   หนวยดําเนนิการ : แขวงทางหลวง

ชนบทอํานาจเจรญิ 

  

 รวม ๑๖,๙๐๐,๐๐๐   รวม ๑๖,๙๐๐,๐๐๐  

 

 การปรับรูปแบบดังกลาวเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงาน

บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒ ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ 

กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในแผนงานบูรณาการ                

โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย ใหหนวยรับงบประมาณสามารถกระทําไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานัก

งบประมาณ 

 

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอํานาจเจริญ  รายการพัฒนาโครงขายสายรอง สงเสริมการคา การลงทุนและการ

ทองเที่ยวแกปญหาผลกระทบจากอุทกภัย (ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling สายบานโนนหนามแทง – บานปาติ้ว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทางกอสราง ๖.๐๐๐ 

กิโลเมตร) งบประมาณ ๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท เดิมจะดําเนินการทั้งหมด ๘ ชวง เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการ

สํารวจออกแบบ จึงมีการปรับพ้ืนที่ดําเนินการเปน ๗ ชวง โดยมีระยะทางและวงเงินคงเดิม แตมีการเปลี่ยนแปลง

จุดสิ้นสุดโครงการ จาก กม.ที่ ๘+๘๑๓  เปน กม.ที่ ๘+๙๑๕ ซึ่งไดดําเนินการโครงการเสร็จเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 
/มติ... 
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มติท่ีประชุม รับทราบ การปรับรูปแบบรายการพัฒนาโครงขายสายรอง สงเสริมการคา การลงทุนและการ

ทองเท่ียวแกปญหาผลกระทบจากอุทกภัย (ซอมสรางถนนลาดยางพาราแอสฟลติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-

Place Recycling สายบานโนนหนามแทง – บานปาติ้ว อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ระยะทางกอสราง ๖.๐๐๐ 

กิโลเมตร) งบประมาณ ๑๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท ภายใตโครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด กิจกรรม

พัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด จากเดิมจะดําเนินการ ๘ ชวง เปน ๗ ชวง โดยมีแขวงทาง

หลวงชนบทอํานาจเจริญ เปนหนวยดําเนินการ  

 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพจิารณา 

 ๔.๑ การชดเชยคางานกอสราง ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด กิจกรรมกอสราง

ถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๗ – บานคําสมิง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง               

๓.๔ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๙,๖๓๘,๑๐๐ บาท โดยมีแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เปนหนวยรับผิดชอบ

ดําเนินการ ไดวาจางหางหุนสวนจํากัด อ.วิศวกรรมโยธา เปนผูรับจางทํางาน ตามสัญญาเลขที่ อบ/๐๘๙/๒๕๖๐ ลง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ วงเงินคากอสราง ๑๖,๒๙๒,๖๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาจางวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ และได

บันทึกแกไขสัญญาจาง ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการปริมาณงานจางเหมากอสราง 

โดยใชแบบแปลนและรายการที่แกไขใหม ระยะทาง ๓.๖๒๐ กิโลเมตร ซึ่งผูรับจางไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ และ

ไดสงมอบงานถูกตองครบถวนแลว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ 

  ผูรับจางสงคํารองขอรับเงินชดเชยเพ่ิมตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ ของงานกอสรางถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๗ – บาน

คําสมิง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เปนเงิน ๔๙,๗๘๒.๑๖ บาท ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีได

ตรวจสอบความถูกตองรายการคํานวณเงินชดเชยเพ่ิมเติมที่ผูรับจางรองขอตามที่สํานักงบประมาณกําหนดเรียบรอย

แลว และไดสงเอกสารที่เก่ียวของใหสํานักงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติเบิกเงินชดเชยเพ่ิมเติมคางานกอสรางฯ แลว  

  สํานักงบประมาณแจงวา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ แจงตาม

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ และวันที่ ๕ มิถุนายน 

๒๕๔๔ แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ 

มอบอํานาจใหหนวยงานภาครัฐเจาของสัญญาจางกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) มีอํานาจในการพิจารณา

คํานวณเงินเพ่ิมหรือลด และอนุมัติจายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได 

สําหรับสัญญาจางที่มีวงเงินคาจางไมเกิน ๕๐ ลานบาท โดยเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสํานักงบประมาณเพื่อทราบ 

สําหรับแหลงเงินที่จะใชจายขอใหใชจายจากเงินเหลือจายของสวนราชการเปนลําดับแรก หากสวนราชการไมมเีงนิเหลือ

จายจึงจะขออนุมัติจัดสรรตอสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ จะตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)                     

/และระเบียบ... 
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และระเบียบที่เกี่ยวของ กอนดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว (ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด              

ที่ นร ๐๗๐๔/๑๒๙๐๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)   

 

นายบารเมษฐ พาประจง ผูแทนกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ ๒ สํานักงบประมาณ  เรื่องของสัญญาแบบปรับ

ราคาได (คา K) คณะรัฐมนตรีไดมีมติตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งถามีการประกาศจัดซื้อจัดจางโดยระบุวาเปน

สัญญาแบบปรับราคาได เมื่อมีการลงนาม และใสสูตรคา K ถูกตอง ผูรับจางมีสิทธิเรียกรองเงินเพ่ิมคางานกอสรางจาก 

ผูวาจาง และสวนราชการที่เปนผูวาจางก็ตองเรียกคืนในกรณีที่ติดลบ ดังนั้น ถาตรวจสอบสัญญาจางและประกวด

สัญญาจาง แลวเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ก็มีสิทธิที่จะเรียกรองเงินคืนตามสัญญาแบบปรับราคาได  ซึ่งระเบียบตามตามหนังสือ                   

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ที่สํานักงบประมาณ

กําหนดออกมา จะใหหัวหนาสวนราชการที่เปนเจาของสัญญาสามารถเรียกเงินคืนหรือจายเงินชดเชยคา K ได ในกรณีที่

วงเงินงบประมาณต่ํากวา ๕๐ ลานบาท โดยใหสวนราชการที่เปนเจาของสัญญาคํานวณตามสูตรคา K และปฏิบัติตาม

มติคณะรัฐมนตรีใหครบถวน และใหใชเงินเหลือจายจากแผนงาน/โครงการของหนวยงานนั้นเปนลําดับแรก หากไมมี

เงินเหลือจายใหไปขอใชงบกลางโดยขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

 

ประธานฯ กรณีดังกลาวเปนการที่สวนราชการตองจายเงินชดเชยคา K ใหกับผูรับจาง แตก็จะมีกรณีที่สวน

ราชการตองเรียกคืนเงินจากผูรับจางเชนกัน ซึ่งถาสวนราชการไมดําเนินการก็จะถือวาละเวนและมีความผิด ซึ่งกรมทาง

หลวงไดมีการเรียกคืนเงินกรณีนี้แลว 

 

นายบารเมษฐ พาประจง ผูแทนกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นท่ี ๒ สํานักงบประมาณ สัญญาแบบปรับราคาได 

เจตจํานงเดิมของคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เพ่ือชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง เพราะผูรับจางมี

การทิ้งงานจํานวนมาก เนื่องจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง มติคณะรัฐมนตรีจึงไดกําหนดมาตรการเพื่อ

ชวยเหลือ โดยใหวันที่ทําสัญญากับวันที่ดําเนินการ ถาราคาวัสดุกอสรางมีราคาสูงข้ึน ผูรับจางก็สามารถเรียกรองเงิน

ชดเชยได แตถากรณทีี่ทําสัญญาแบบปรับราคาได ในวันที่ดําเนินการราคาวัสดุกอสรางลดลงจากวันที่ทําสัญญา ผูวาจาง

หรือสวนราชการมีหนาที่คํานวณและเรียกเงินคืนดวย ไมเชนนั้นจะถือวาละเวนการปฏิบัติหนาที่ แตปจจุบันสวนใหญจะ

มีแตผูรับจางท่ีเรียกรองเงินชดเชยกรณีที่ราคาวัสดุกอสรางมีราคาสูงข้ึนจากสวนราชการ แตก็กรณีที่ราคาวัสดุกอสราง

ลดลงจะมีสวนราชการนอยมากที่จะเรียกเงินคืนจากผูรับจาง และประเด็นนี้ทางสํานักงานการตรวจเงินแผนดินก็เริ่มให

ความสนใจ  

 แนวทางปฏิบัติคือ ในการประกาศจัดซื้อจัดจางตองระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาได เนื่องจาก

ถาไมประกาศก็จะไมเปนการยุติธรรมสําหรับผูรับจางบางราย จึงตองเริ่มตั้งแตข้ันตอนของการประกาศจัดซื้อจัดจาง 

และตองเลือกสูตรในการคํานวณคา K แนบไวหลังสัญญา เมื่อทําสัญญาแลวสูตรการคํานวณ ระเบียบหลักเกณฑใหถือ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เชน ใหคํานวณคา K และเรียกคืนไดเปนงวดๆ แตการจายเงินงวดสุดทาย ผูรับจางที่ขอคืนเงิน           

/คา K... 
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คา K จะตองสงเรื่องขอทําความตกลงไปที่สํานักงบประมาณภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวด

สุดทาย ในสวนของผูวาจางหรือหนวยงานราชการ กรณีที่จะเรียกเงินคืนจากผูรับจางใหดําเนินการโดยเร็ว และตอง

ตรวจสอบสัญญาวาไดใชสูตรการคํานวณคา K ถูกตองหรือไม และไดดําเนินการตามเงื่อนเวลาที่กําหนดหรือไม 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และตามหลักการปฏิบัติที่สํานักงบประมาณ

ไดกําหนด การเรียกเงินคืนหรือการจายเงินชดเชยจะดูที่งวดสุดทาย แตถาผูรับจางมีสภาพคลองทางการเงินไมดี 

เนื่องจากราคาวัสดุกอสรางสูงขึ้นมากและผูรับจางไมสามารถดําเนินการได ผูรับจางสามารถเรียกเงินชดเชยเปนงวดๆ 

ได ตั้งแตงวดที่ ๑ แตเงื่อนไขเวลา ๙๐ วัน จะตองนับจากวันท่ีสงมอบงานงวดสุดทาย  

 สวนกรณีที่ทางกลุมจังหวัดฯ ไดหารือไปที่สํานักงบประมาณเรื่องการจายเงนิชดเชยเพ่ิมตามสัญญา

แบบปรับราคาได (คา K) ของรายการกอสรางถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๗ – บานคําสมิง                

อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เปนเงิน ๔๙,๗๘๒.๑๖ บาท โดยมีแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี                         

เปนผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๔ ลงวันที่                   

๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ใหอํานาจผูวาจางสําหรับรายการนี้คือ แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ในการคํานวณคา K 

ตามสูตรการคํานวณที่แนบหลังสัญญาจาง โดยตรวจสอบวาผูรับจางไดคํานวณถูกตองหรือไม ถาถูกตองแลวก็จะตอง

ตรวจหลักฐานวาไดระบุวาเปนสัญญาแบบปรับราคาไดตั้งแตมีการประกาศประกวดราคา ในการการลงนามในสัญญา 

และสงมอบงานงวดสุดทายแลวหรือไม และอยูในกําหนดเวลา ๙๐ วันหรือไม โดยไมตองทําความตกลงกับสํานัก

งบประมาณ แตจะขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในกรณีที่ไมมีเงินเหลือจายเพ่ือนําไปจายเพื่อรายการนี้                

ซึ่งหัวหนาสวนราชการจะตองหนังสือยืนยันวาไมมีเงินเหลือจาย แตถามีเงินเหลือจายก็ใหนําเงินเหลือจายจากแผนงาน

เดียวกันในปงบประมาณนั้นมาจาย เนื่องจากตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๕ 

กําหนดใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายใน

งบรายจายใดๆ ในกรณีที่มีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ หรือคาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ 

ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอน จึงจะสามารถนําไปทํารายการอ่ืนได 

 

คลังจังหวัดอุบลราชธานี   ปจจุบันไดมีการกําหนดแลววาในการทําสัญญาจางตองเปนสัญญาแบบปรับราคาได 

โดยใชสูตรคํานวณตามมติคณะรัฐมนตรีและสํานักงบประมาณกําหนด และในกรณีที่สวนราชการจะเรียกคืนเงินจาก     

ผูรับจางก็จะคิดแบบเดียวกับที่ผูรับจางคํานวณเพื่อขอเงินชดเชยคางานกอสราง ซึ่งงานกอสรางตอนที่คํานวณราคา

กลางจะใชราคากลางจากกระทรวงพาณิชย ก็ตองใชราคากลางจากกระทรวงพาณิชยในการคํานวณคา K  

 

ประธานฯ ดังนั้น นอกจากที่สวนราชการจะคิดคํานวณคา K เพ่ือชดเชยใหผูรับจางแลว สวนราชการในฐานะ

ผูวาจางจะตองคํานวณคา K เพ่ือเรียกเงินคืนจากผูรับจางในสวนที่ราชการตองไดดวย โดยใหเปนไปตามระเบียบ

หลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งโครงการใหมที่กําลังจะดําเนินการก็จะตองมีการนําสัญญาแบบปรับราคาไดมาใชตั้งแตเริ่มตน

ประกาศประกวดราคา และใหดําเนินการคํานวณคา K เพ่ือชดเชยเงินหรือเรียกเงินคืน 

 
/ผูอาํนวยการ... 
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ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีไดมีการเสนอขออนุมัติเงิน

ชดเชยคา K ในสวนของโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมเชนเดียวกันกับโครงการภายใตงบกลุมจังหวัดฯ 

และตามที่ไดดําเนินการคํานวณคา K โดยจะมีทั้งที่เรียกเงินคืนจากผูรับจาง และจายเงินชดเชยแกผูรับจาง ซึ่งในกรณี             

ที่ผูรับจางรายใดที่ถูกเรียกคืนแลวแตไมยอมคืนก็จะติด blacklist รายนั้น  

   

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีใชงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ เพ่ือนําไปจายชดเชยคางานกอสราง ตามสัญญาแบบ

ปรับราคาได (คา K) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ ของงานกอสรางถนนลาดยางสายแยกทาง

หลวงหมายเลข ๒๑๙๗ – บานคําสมิง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ใหแกผูรับจาง เปนเงิน ๔๙,๗๘๒.๑๖ 

บาท พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดสูตรการคํานวณคา K รายละเอียดประกาศประกวดราคา และการเรียกคืนและการ

ชดเชยเงิน และใหทุกสวนราชการ ที่จะดําเนินการโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดนําสัญญาแบบปรับราคา

ไดมาใช โดยใหคาํนวณคา K เพ่ือชดเชยเงินใหผูรับจางและเรียกคืนเงนิจากผูรับจาง โดยใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และตามหลักเกณฑที่สํานักงบประมาณกําหนด  

 

เลขานุการฯ ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการ และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๔.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม (ตามนัยหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด                 

ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

  ๑) จังหวัดอุบลราชธานี 

นายประมวล สะอาด สํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี ๑.๑) สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 

มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก 

กลุมนักทองเที่ยวเชิงคุณภาพ งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๒,๙๙๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง 

๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

ที่ 

รายละเอยีดโครงการเดิม 

งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ 

รายละเอยีดโครงการใหม 

งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเท่ียวและบริการในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเท่ียวและบริการในกลุมจังหวัด 

๑ โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธและ

การตลาดเชิงรุกกลุมนักทองเที่ยว                                                

เชิงคุณภาพ 

  ๑ โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ

และการตลาดเชิงรุกกลุมนักทองเที่ยว                                                

เชิงคุณภาพ 

  

 กิจกรรมจัด Road Show กจิกรรมการ

ทองเที่ยวนอกกลุมจังหวัด (แสดง

สินคาทางการทองเทีย่ว) ๔ ภาค 

 มุงเนนให

นักทองเที่ยวเขา

มาทํากิจกรรมใน 

พื้นที่กลุมจังหวัด 

 ๑. กิจกรรมจัดทําเพลงพรอมมิวสิควิดี

โอกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 

 ประชาสัมพันธเมือง

รองใหเปนที่รูจักแก

นักทองเที่ยวมาก

ย่ิงข้ึนโดยเนนการทํา 



-23- 
 

ที่ 

รายละเอยีดโครงการเดิม 

งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ 

รายละเอยีดโครงการใหม 

งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเท่ียวและบริการในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริมการ

ทองเท่ียวและบริการในกลุมจังหวัด 

   มากกวาการทํา    กิจกรรมภายในพื้นที่ 

 งบรายจาย : งบดําเนนิงาน  กิจกรรมนอก  งบรายจาย : งบดําเนนิงาน  และเชิญชวนใหนัก 

 ๑. คาใชสอย  กลุมจังหวัด  ๑. คาใชสอย  ทองเที่ยวมาทํา  

  ๑.๑ คาจางเหมาบริการ     ๑.๑ คาจางเหมาบริการ  กิจกรรมในพื้นที่กลุม

จังหวัดภาคตะวัน 

     (๑) คาจางเหมาบริการจัด Road 

Show กิจกรรมการทองเท่ียวนอกกลุม

จังหวัด (แสดงสินคาทางการทองเที่ยว)        

๔ ภาค 

๑,๑๑๒,๐๐๐       (๑) คาจางเหมาบริการจัดทําเพลง

พรอมมิวสิควิดีโอ กลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 

จํานวน ๑ เพลง เวอรชั่นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

๕๐๐,๐๐๐ ออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง ๒ เพื่อสราง

รายไดจากการ

ทองเที่ยว 

        

     ๒. กิจกรรมเปดโลกอีสานใตไปโลด   

     งบรายจาย : งบดําเนนิงาน   

     ๑. คาใชสอย   

     ๑.๑ คาจางเหมาบริการ   

       (๑) คาจางเหมาบริการจัดกจิกรรม

เปดโลกอีสานใต จาํนวน ๑ ครั้ง 

๖๑๒,๐๐๐  

        

 หนวยดําเนนิการ : สํานักงานทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัดอบุลราชธานี 

   หนวยดําเนนิการ : สํานักงานทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัดอบุลราชธานี 

  

        

 รวม ๑,๑๑๒,๐๐๐    รวม ๑,๑๑๒,๐๐๐  

 

นายวิสัน กุศลพันธ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม กิจกรรม

จัด Road Show กิจกรรมการทองเที่ยวนอกกลุมจังหวัด (แสดงสินคาทางการทองเท่ียว) ๔ ภาค งบประมาณ 

๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เพื่อมุงเนนใหนักทองเที่ยวเขามาทํากิจกรรมในพ้ืนที่กลุมจังหวัดมากกวา

การทํากิจกรรมนอกกลุมจังหวัด โดยเปลี่ยนแปลงไปจัดกิจกรรมใหม ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดทําเพลงพรอมมิวสิค 

วิดีโอกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมเปดโลกอีสานใต             

ไปโลด งบประมาณ ๖๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อประชาสัมพันธเมืองรองใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยเนน              

การทํากิจกรรมภายในพื้นที่และเชิญชวนใหนักทองเที่ยวมาทํากิจกรรมในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง ๒ เพ่ือสรางรายไดจากการทองเที่ยว 

 

 

 
/นายประดิษฐ... 
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นายประดิษฐ พรหมเสนา ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ  กิจกรรมจัดทําเพลงพรอมมิวสิควิดีโอ                  

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ เพลงที่ทําอยากใหมีเนื้อหาที่สามารถใชไดหลายป หลายเวอรชัน หรือ

หลายภาษามากกวา ๒ ภาษา ที่สามารถไดหลายโอกาส และกิจกรรมเปดโลกอีสานใตไปโลด อยากใหมีการเนนสินคา

ทางวัฒนธรรมมากขึ้น เพ่ือใหเกิดความ Amazing ของ ๔ จังหวัด และอยากใหทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือดึงนักทองเที่ยว

เขามาไดตลอดป 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม

ภายใตโครงการพัฒนาการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก กลุมนักทองเที่ยวเชิงคุณภาพ งบประมาณที่ขอ

เปลี่ยนแปลง ๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท จากกิจกรรมจัด Road Show กิจกรรมการทองเที่ยวนอกกลุมจังหวัด (แสดงสินคา

ทางการทองเที่ยว) ๔ ภาค งบประมาณ ๑,๑๑๒,๐๐๐ บาท เปน กิจกรรมจัดทําเพลงพรอมมิวสิควิดีโอกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมเปดโลกอีสานใตไปโลด งบประมาณ 

๖๑๒,๐๐๐ บาท ตามนัยหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

 

เลขานุการฯ  ๔.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงงบรายจาย (ตามนัยหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่                   

นร ๐๗๐๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 

   ๑) จังหวัดอุบลราชธานี 

  ๑.๑) สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดหมวดงบประมาณรายจายรายการภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรียแบบครบวงจร 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๓๖,๖๙๑,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง ๕๕๒,๕๐๐ บาท ในภาพรวมของ

โครงการ เนื่องจากรายการไมถูกตองตามหมวดงบประมาณรายจาย ดังนี้ 
ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปล

งโครงการ

เดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การเกษตรในกลุมจังหวัด 

๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตร

อินทรียแบบครบวงจร 

 รายการไมตรง

กับหมวด  
๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตร

อินทรียแบบครบวงจร 

 เปลี่ยนแปลงเพื่อให
ตรงกับหมวด 

   งบประมาณ    งบประมาณรายจาย 

 กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมการผลิตและใช
ชีวภัณฑในชุมชนเกษตรอินทรีย 

 รายจาย  กิจกรรมหลักที่ 3 สงเสริมการผลิตและใช
ชีวภัณฑในชุมชนเกษตรอินทรีย 

 เดิมเปนหมวดงบ
ดาํเนินงานเปลี่ยน 

       เปนหมวดงบลงทุน 

 งบรายจาย : งบดําเนนิงาน (คาวัสดุ)    งบรายจาย : งบลงทุน (ครุภัณฑ)   

 กิจกรรมยอยที่ 3.4 การสนับสนุนวัสดุ
งานบานงานครัวในการผลิตสารชีวภัณฑ 

   กิจกรรมยอยที่ 3.4 การสนับสนุนวัสดุ
งานบานงานครัวในการผลิตสารชีวภัณฑ 

  

  - หมอหุงขาวไฟฟาขนาด 5 ลิตร จํานวน 

221 กลุม ๆ ละ 1 ใบ ๆ ละ 2,500 
บาท 

๕๕๒,๕๐๐    - หมอหุงขาวไฟฟาขนาด 5 ลิตร จํานวน 

221 กลุมๆ ละ 1 ใบ ๆ ละ 2,500 บาท 

๕๕๒,๕๐๐  

/(๑) จังหวัด... 
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ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปล

งโครงการ

เดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การเกษตรในกลุมจังหวัด 

  (๑) จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๗๖ ใบ ๑๙๐,๐๐๐    (๑) จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๗๖ ใบ ๑๙๐,๐๐๐  

  (๒) จังหวัดศรีสะเกษ จาํนวน ๗๐ ใบ ๑๗๕,๐๐๐    (๒) จังหวัดศรีสะเกษ จาํนวน ๗๐ ใบ ๑๗๕,๐๐๐  

  (๓) จังหวัดยโสธร จํานวน ๕๕ ใบ ๑๓๗,๕๐๐    (๓) จังหวัดยโสธร จํานวน ๕๕ ใบ ๑๓๗,๕๐๐  

  (๔) จังหวัดอํานาจเจริญ จาํนวน ๒๐ ใบ ๕๐,๐๐๐    (๔) จังหวัดอํานาจเจริญ จาํนวน ๒๐ ใบ ๕๐,๐๐๐  

 หนวยดําเนนิการ : สํานักงานเกษตร

จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ 

   หนวยดําเนนิการ : สํานักงานเกษตร

จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ 

  

 รวม ๕๕๒,๕๐๐    รวม ๕๕๒,๕๐๐  

 

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหมวดงบประมาณรายจายภายใตโครงการสงเสริม

และพัฒนาเกษตรอินทรียแบบครบ กิจกรรมหลักที่ ๓ สงเสริมการผลิตและใชชีวภัณฑในชุมชนเกษตรอินทรีย รายการ

หมอหุงขาวไฟฟา ขนาด ๕ ลิตร งบประมาณ ๕๕๒,๕๐๐ บาท ซึ่งเดิมไดรับจัดสรรในหมวดงบประมาณรายจาย                  

งบดําเนินงาน (คาวัสดุ) เพ่ือใหถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่สํานักงบประมาณกําหนด จึงขอเปลี่ยนแปลงเปน              

หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ) ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมกระทบวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

 

คลังจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงบประมาณไดมีการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ โดยจําแนกสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ ออกเปน ๓ ประเภท คือ วัสดุคงทน วัสดุ

สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ซึ่งวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมี

อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา สวนครุภัณฑ ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนาน เมื่อชํารุด

เสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม   

  

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปลี่ยนแปลงรายหมวดงบประมาณรายจาย

รายการหมอหุงขาวไฟฟา ขนาด ๕ ลิตร จํานวน ๒๒๑ ใบ งบประมาณ ๕๕๒,๕๐๐ บาท ภายใตโครงการสงเสริมและ

พัฒนาเกษตรอินทรียแบบครบวงจร จาก งบดําเนินงาน (วัสดุ) เปน งบลงทุน (ครุภัณฑ) ตามที่เสนอ   

 

เลขานุการฯ  ๑.๒) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงคขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหมวดงบประมาณรายจายภายใตโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ

แปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑขาวและเกษตรอินทรียสูสากล งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๖,๑๒๖,๐๐๐ 

บาท งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง ๔,๑๗๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากรายการไมถูกตองตามหมวดงบประมาณรายจาย ดังนี้ 

 
/ที่... 
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ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การเกษตรในกลุมจังหวัด 

๑ โครงการยกระดบัมาตรฐานการผลิต

และพฒันาผลิตภัณฑแปรรปูเพ่ือสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลติภณัฑขาวและ

เกษตรอนิทรียสูสากล 

 เพ่ือใหการ

เบิกจายถกูตอง

ตามระเบียบ 

เนื่องจากไมได 

๑ โครงการยกระดบัมาตรฐานการผลิต

และพฒันาผลิตภัณฑแปรรปูเพื่อสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลติภณัฑขาวและ

เกษตรอนิทรียสูสากล 

 เนื่องจากกิจกรรม

จัดงานเผยแพร

ผลิตภัณฑขาวและ

สินคาเกษตร ไมได 

   จัดงานใน    จัดงานตางประเทศ  

 งบรายจาย : งบรายจายอื่น  ตางประเทศ  งบรายจาย : งบดําเนนิงาน    ซึ่งกําหนดจดังาน 

       ภายในประเทศ  

     ๑. คาตอบแทน ใชสอยและวสัดุ  โดยการจางเหมา 

      ๑.๑ คาใชสอย  บริการ 

      - คาจางเหมาบริการ   

 กิจกรรมจัดงานเผยแพรผลิตภัณฑขาว

และสินคาเกษตร 

๔,๑๗๖,๐๐๐   กิจกรรมจัดงานเผยแพรผลิตภัณฑขาว

และสินคาเกษตร 

๔,๑๗๖,๐๐๐  

        

 หนวยดําเนนิการ : สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

   หนวยดําเนนิการ : สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

  

        

 รวม ๔,๑๗๖,๐๐๐   รวม ๔,๑๗๖,๐๐๐  

 

นางรินทรรัตนดา ซึ้งสัมปทาน ผูแทนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

อุบลราชธานีไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑขาวและเกษตรอินทรียสูสากล กิจกรรมจัดงานเผยแพรผลิตภัณฑขาวและสินคาเกษตร 

งบประมาณ ๔,๑๗๖,๐๐๐ บาท เดิมอยูในหมวดงบรายจายอ่ืน แตเนื่องจากเปนการจัดกิจกรรมในประเทศ จึงตอง

เปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณรายจาย เปน หมวดงบดําเนินงาน เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงบประมาณ

กําหนด  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณรายจาย 

กิจกรรมจัดงานเผยแพรผลิตภัณฑขาวและสินคาเกษตร งบประมาณ ๔,๑๗๖,๐๐๐ บาท ภายใตโครงการยกระดับ

มาตรฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑขาวและเกษตรอินทรียสูสากล จาก 

หมวดงบรายจายอื่น เปน หมวดงบดําเนินงาน ตามที่เสนอ 

 

 

 

 /เลขานุการฯ... 
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เลขานุการฯ  ๒) จังหวัดศรีสะเกษ  

   ๒.๑) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดงบรายจายภายใตโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผลิตภัณฑขาวและเกษตรอินทรียสูสากล งบประมาณโครงการที่ไดรับการจัดสรร ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ขอ

เปลี่ยนแปลง ๓๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีบางรายการประมาณการคาใชจายคลาดเคลื่อน และไมไดประมาณการคาใชจาย

ที่พักสําหรับผูเขารับการฝกอบรมฯ ไว จึงตองมีการเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามขอเท็จจริง ดังนี้ 
ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมา

ณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/

โครงการ/กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

๑ โครงการยกระดบัมาตรฐานการผลิต

และพฒันาผลิตภัณฑแปรรปูเพ่ือ

สรางมูลคาเพิม่ใหกบัผลิตภัณฑขาว

และเกษตรอินทรียสูสากล 

 ๑. บางรายการ

ประมาณการ

คาใชจายตลาด

เคลื่อน 

๒. ไมไดประมาณ 

๑ โครงการยกระดบัมาตรฐานการ

ผลิตและพัฒนาผลิตภณัฑแปรรูป

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกบัผลิตภัณฑ

ขาวและเกษตรอนิทรียสูสากล 

 ๑. บางรายการ

ประมาณการคาใชจาย

ตลาดเคลื่อน 

๒. เนื่องจากกิจกรรม

จัดฝกอบรม จํานวน ๒  

   การคาใชจายที่พัก    วัน จึงจําเปนตองจัดให 

 กิจกรรมการจัดฝกอบรมหลักสตูร

ดานธุรกิจผลิตภณัฑขาวและเกษตร

อินทรีย 

๓๕๐,๐๐๐ สําหรับผูเขารับ

การฝกอบรม 
 กิจกรรมการจัดฝกอบรมหลักสตูร

ดานธุรกิจผลิตภณัฑขาวและเกษตร

อินทรีย 

๓๕๐,๐๐๐ มีคาที่พักของผูเขารับ

การฝกอบรม โดยการ

ปรับเกลี่ยคาใชจายบาง 

       รายการ เชน คาอาหาร 

 งบรายจาย : งบดําเนนิงาน    งบรายจาย : งบดําเนนิงาน  คาวิทยากรใหลดลงเพ่ือ 

       ใหมีความเหมาะสมกับ 

 ๑. คาตอบแทน ใชสอยและวสัดุ    ๑. คาตอบแทน ใชสอยและวสัดุ  งบประมาณ และ 

  ๑.๑ คาตอบแทน ๗๖,๗๐๐    ๑.๑ คาตอบแทน ๔๖,๘๐๐ สามารถดําเนิน 

    (๑) คาตอบแทนวิทยากร       (๑) คาตอบแทนวิทยากร  กิจกรรมได 

   - คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๕ 

คนๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท/ชั่วโมง จํานวน 

๑๒ ชั่วโมง 

๗๒,๐๐๐     - คาตอบแทนวิทยากร จํานวน ๑ 

คนๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท/ชั่วโมง จํานวน 

๓ ชั่วโมง 

๓,๖๐๐  

   - คาตอบแทนวิทยา จํานวน ๑ คนๆ 

ละ ๑,๑๗๕ บาท/ชั่วโมง จํานวน ๔ 

ชั่วโมง 

๔,๗๐๐     - คาตอบแทนวิทยา จํานวน ๔ คนๆ 

ละ ๑,๒๐๐ บาท/ชั่วโมง จํานวน ๙ 

ชั่วโมง 

๔๓,๒๐๐  

        

   ๑.๒ คาใชสอย ๒๗๓,๓๐๐     ๑.๒ คาใชสอย ๓๐๓,๒๐๐  

 (๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พกัและคา

พาหนะ 

๒๐,๘๐๐   (๑) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคา

พาหนะ 

๘๘,๐๐๐  

   - คาพาหนะผูเขาอบรม ๑๐๐ คนๆ 

ละ ๒๐๘ บาท 

๒๐,๘๐๐     - คาพาหนะผูเขาอบรม ๑๐๐ คนๆ 

ละ ๒๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐  

       - คาพาหนะวิทยากร จํานวน ๕ คนๆ

ละ ๒,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐  

       - คาเชาที่พักสําหรับผูเขาอบรม 

จํานวน ๑๐๐ คนๆละ ๕๐๐ บาท 

๕๐,๐๐๐  

/- คาเชา... 
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ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมา

ณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/

โครงการ/กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

       - คาเชาที่พักสําหรับวิทยากร จํานวน 

๕ คนๆละ ๑,๖๐๐ บาท 

๘,๐๐๐  

        

 (๒) คาใชจายในการสัมมนาและ

ฝกอบรม 

๒๕๒,๕๐๐   (๒) คาใชจายในการสัมมนาและ

ฝกอบรม 

๑๑๔,๐๐๐  

   - คาอาหารครบมื้อ จํานวน ๑๐๖ คน 

(รวมวิทยากรและเจาหนาที่) ๘๐๐ 

บาท/วัน จํานวน ๒ วัน 

๑๖๙,๖๐๐     - คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑๐๖ 

คน (รวมวิทยากรและเจาหนาที่) ๒๐๐ 

บาท/วัน จํานวน ๒ วัน 

๔๒,๔๐๐   

        - คาอาหารเย็น จํานวน ๑๐๖ คน 

(รวมวิทยากรและเจาหนาที่) ๓๐๐ 

บาท/วัน จํานวน ๑ วัน 

๓๑,๘๐๐  

   - คากระเปาเอกสาร จํานวน ๑๐๖ 

ใบๆ ละ ๓๐๐ บาท 

๓๑,๘๐๐     - คากระเปาเอกสาร จํานวน ๑๐๐ 

ใบๆ ละ ๘๐ บาท 

๘,๐๐๐  

   - คาเอกสารในการจัดฝกอบรม 

จํานวน ๑๐๐ ชุดๆละ ๒๙๙ บาท 

๒๙,๙๐๐     - คาเอกสารในการจัดฝกอบรม 

จํานวน ๑๐๖ ชุดๆละ ๑๐๐ บาท 

๑๐,๖๐๐  

   - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 

๑๐๖ คน (รวมวิทยากรและเจาหนาที่) 

๕๐ บาท/มื้อ จํานวน ๔ มื้อ (ไม

เปลี่ยนแปลง) 

๒๑,๒๐๐     - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 

๑๐๖ คน (รวมวิทยากรและเจาหนาที่) 

๕๐ บาท/มื้อ จํานวน ๔ มื้อ (ไม

เปลี่ยนแปลง) 

๒๑,๒๐๐  

        

     (๓) คาวัสดุ ๑๐๑,๒๐๐  

       - คาวัสดสํุานกังาน ๓๐,๐๐๐  

       - คาวัสดฝุกอบรม ๗๑,๒๐๐  

 หนวยดําเนนิการ : สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

   หนวยดําเนนิการ : สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

  

        

 รวม ๓๕๐,๐๐๐   รวม ๓๕๐,๐๐๐  

 

นายธวัชชัย แกวดา ผูแทนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ไดรับ

จัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ

ขาวและเกษตรอินทรียสูสากล งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมท่ีมีการขอเปลี่ยนแปลง คือ กิจกรรมการจัด

ฝกอบรมหลักสูตรดานธุรกิจผลิตภัณฑขาวและเกษตรอินทรีย งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในกิจกรรมดังกลาวมีการ

กําหนดจัดอบรมจํานวน ๒ วัน เดิมไมไดมีการกําหนดคาที่พักใหแกวิทยากรและผูเขาอบรมไว จึงขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดงบรายจายโดยเพิ่มคาใชจายสําหรับคาที่พักวิทยากรและผูเขาอบรม และคาวัสดุ ซึ่งเปนการเฉลี่ยงบประมาณ

ภายในกิจกรรม   

/มติ... 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบรายจายกิจกรรมการ

จัดฝกอบรมหลักสูตรดานธุรกิจผลิตภัณฑขาวและเกษตรอินทรีย งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ภายใตโครงการยกระดับ

มาตรฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑขาวและเกษตรอินทรียสูสากล โดยเพิ่ม

คาใชจายสําหรับคาที่พักวิทยากรและผูเขาอบรม และคาวัสดุ ตามที่เสนอ   

 

เลขานุการฯ  ๓) จังหวัดยโสธร 

   ๓.๑) สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดงบรายจายภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรียแบบครบวงจร งบประมาณโครงการที่ไดรับการ

จัดสรร ๕,๐๙๔,๘๗๒ บาท งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง ๙๗,๕๐๐ บาท เนื่องจากจําแนกหมวดใชจายไมตรงตาม

ขอเท็จจริงในการดําเนินโครงการ และเพ่ือใหมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึนในการดําเนินงานและการเบิกจาย

งบประมาณโครงการ 

  
ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตร

อินทรียแบบครบวงจร 

 เนื่องจากการ

จําแนกหมวด 

๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตร

อินทรียแบบครบวงจร 

 เพ่ือใหมีความ

เหมาะสมและ 

   คาใชจายเดิมไม    ชัดเจนย่ิงข้ึนในการ 

 งบรายจาย : งบดําเนนิงาน  ตรงกับขอเท็จจริง  งบรายจาย : งบดําเนนิงาน  ดาํเนินงานและการ 

   ในการดําเนินโครง    เบิกจายงบประมาณ 

 กิจกรรมหลักที่ 1 การสงเสริมและ
พัฒนาการผลิตสนิคาเกษตรอินทรีย 

 การ  กิจกรรมหลักที่ 1 การสงเสริมและ
พัฒนาการผลิตสนิคาเกษตรอินทรีย 

 โครงการ 

 กิจกรรมยอยที่ 1.1 สงเสริมและพัฒนา
สินคาขาวหอมมะลิอินทรยี 

   กิจกรรมยอยที่ 1.1 สงเสริมและ
พัฒนาสินคาขาวหอมมะลอิินทรีย 

  

 1) เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (ราย
ใหม) 

   1) เกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (ราย
ใหม)  

  

   1.5 การตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย PGS แบบกลุม 

     1.5 การตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย PGS แบบกลุม 

  

      1.5.1 ระบบการตรวจรับรอง 
PGS แบบกลุม 

        1.5.1 ระบบการตรวจรับรอง 
PGS แบบกลุม 

  

     (5) มูลนิธิเกษตรอินทรยีไทยตรวจ
เยี่ยมฟารมเพ่ือน 

      (5) มูลนิธิเกษตรอินทรียไทยตรวจ
เยี่ยมฟารมเพ่ือน 

  

        

  - คาจางเหมาบริการ ๕๘,๕๐๐   ๑. งบดําเนินงาน   

    - คาตรวจและออกใบรับรอง
มาตรฐาน PGS จํานวน 390 แปลงๆ 
ละ 150 บาท 

๕๘,๕๐๐   ๑.๑ คาตอบแทน คาใชสอยและ
วัสดุ 

  

     ๑.๑.๑ คาใชสอย   

/- คาเบี้ยเลี้ยง... 
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ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

      - คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคา

พาหนะ 

๕๘,๕๐๐  

      1) คาเบี้ยเลี้ยงในการตรวจและออก
ใบรับรองมาตรฐาน PGS สําหรับ
เจาหนาที่มูลนิธิเกษตรอินทรียไทย 
จํานวน 3 คนๆ ละ ๖ วันๆ ละ 240 
บาท  

๔,๓๒๐  

      2) คาที่พัก สําหรับเจาหนาที่มูลนิธิ
เกษตรอินทรียไทย จาํนวน 3 คนๆ 
ละ ๖ คืนๆ ละ 1,200 บาท  

๒๑,๖๐๐  

     3) คาพาหนะ สาํหรับเจาหนาที่มูลนิธิ
เกษตรอินทรียไทย จาํนวน 3 คนๆ 
ละ ๖ วันๆ ละ ๑,๘๑๐ บาท 

๓๒,๕๘๐  

        

 ๒) เกษตรกรรายเดิม    ๒) เกษตรกรรายเดิม   

 2.3 พัฒนาระบบมาตรฐานและการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

   2.3 พัฒนาระบบมาตรฐานและการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย 

  

 2.3.1 ระบบการตรวจรับรอง PGS 
แบบกลุม 

   2.3.1 ระบบการตรวจรับรอง PGS 
แบบกลุม 

  

 (4) มูลนธิิเกษตรอินทรียไทยตรวจเยีย่ม
ฟารมเพื่อน 

   (4) มูลนธิิเกษตรอินทรียไทยตรวจ
เยี่ยมฟารมเพ่ือน 

  

        

 - คาจางเหมาบริการ ๒๕,๕๐๐   ๑. งบดําเนินงาน   

    - คาตรวจและออกใบรับรอง
มาตรฐาน PGS จํานวน 170 แปลงๆ 
ละ 150 บาท 

๒๕,๕๐๐   ๑.๑ คาตอบแทน คาใชสอยและ
วัสดุ 

  

     ๑.๑.๑ คาใชสอย   

      - คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคา

พาหนะ 

๒๕,๕๐๐  

     1) คาเบี้ยเลี้ยงในการตรวจและออก
ใบรับรองมาตรฐาน PGS สําหรับ
เจาหนาที่มูลนิธิเกษตรอินทรียไทย 
จํานวน 3 คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ 240 
บาท  

๑,๔๔๐  

     2) คาที่พัก สําหรับเจาหนาที่มูลนธิิ
เกษตรอินทรียไทย จาํนวน 3 คนๆ 
ละ ๒ คืนๆ ละ 1,200 บาท  

๗,๒๐๐  

     3) คาพาหนะ สาํหรับเจาหนาที่มูลนิธิ
เกษตรอินทรียไทย จาํนวน 3 คนๆ 
ละ ๒ วันๆ ละ ๒,๘๑๐ บาท  

๑๖,๘๖๐  

        

        

/กิจกรรม... 
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ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

 กิจกรรมยอยที่ 1.3 สงเสริมและ
พัฒนาพืชผักอนิทรีย 

   กิจกรรมยอยที่ 1.3 สงเสริมและ
พัฒนาพืชผักอนิทรีย 

  

 3.1.5 การตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย  

   3.1.5 การตรวจรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย  

  

 1) ระบบการตรวจรับรอง PGS แบบ
กลุม 

   1) ระบบการตรวจรับรอง PGS แบบ
กลุม 

  

    (5) มูลนิธิเกษตรอินทรียไทยตรวจ
เยี่ยมฟารมเพ่ือน 

      (5) มูลนิธิเกษตรอินทรียไทยตรวจ
เยี่ยมฟารมเพ่ือน 

  

        

 - คาจางเหมาบริการ ๑๓,๕๐๐   ๑. งบดําเนินงาน   

    - คาตรวจและออกใบรับรอง
มาตรฐาน PGS จํานวน 90 แปลงๆ ละ 
150 บาท 

๑๓,๕๐๐   ๑.๑ คาตอบแทน คาใชสอยและ
วัสดุ 

  

     ๑.๑.๑ คาใชสอย   

      - คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคา

พาหนะ 

๑๓,๕๐๐  

     1) คาเบี้ยเลี้ยงในการตรวจและออก
ใบรับรองมาตรฐาน PGS สําหรับ
เจาหนาที่มูลนิธิเกษตรอินทรียไทย 
จํานวน 3 คนๆ ละ ๒ วันๆ ละ 240 
บาท  

๑,๔๔๐  

     2) คาที่พัก สําหรับเจาหนาที่มูลนธิิ
เกษตรอินทรียไทย จาํนวน 3 คนๆ 
ละ ๒ คืนๆ ละ 1,200 บาท  

๗,๒๐๐  

     3) คาพาหนะ สาํหรับเจาหนาที่มูลนิธิ
เกษตรอินทรียไทย จาํนวน 3 คนๆ 
ละ ๓ วันๆ ละ ๘๑๐ บาท 

๔,๘๖๐  

        

 หนวยดําเนนิการ : สํานักงานเกษตร

จังหวัดยโสธร 

   หนวยดําเนนิการ : สํานักงานเกษตร

จังหวัดยโสธร 

  

        

 รวม ๙๗,๕๐๐   รวม ๙๗,๕๐๐  

 

เกษตรจังหวัดยโสธร สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบรายจายภายใต

โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรียแบบครบวงจร กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS แบบกลุม จากเดิม

เปนคาจางเหมาบริการ เปน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ โดยไมกระทบวงเงินของโครงการ งบประมาณที่ขอ

เปลี่ยนแปลง ๙๗,๕๐๐ บาท เนื่องจากจําแนกหมวดใชจายไมตรงตามขอเท็จจริงในการดําเนินโครงการ หนวยงานที่จะ

เขามาตรวจรับรอง PGS คือ มูลนิธิเกษตรอินทรียไทย   

 /มติ... 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบรายจายภายใตโครงการ

สงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรียแบบครบวงจร กิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน PGS แบบกลุม จากเดิมเปนคาจาง

เหมาบริการ เปน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ งบประมาณ ๙๗,๕๐๐ บาท โดยไมกระทบวงเงินของโครงการ  

 

เลขานุการฯ   ๓.๒) สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร มีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดงบรายจายภายใตโครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพิ่มมูลคาในกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 

งบประมาณโครงการที่ไดรับการจัดสรร ๔,๙๓๙,๗๐๐ บาท งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง ๓๖๗,๕๐๐ บาท เนื่องจาก

จําแนกหมวดใชจายไมตรงตามขอเท็จจริงในการดําเนินโครงการ และเพ่ือใหมีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นในการ

ดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณโครงการ  
ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

๑ โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคา

เกษตรเพิ่มมูลคาในกลุมเกษตรกร

และวิสาหกิจชุมชน 

 เนื่องจากการ

จําแนกหมวด

คาใชจายเดิมไม 

๑ โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคา

เกษตรเพิ่มมูลคาในกลุมเกษตรกร

และวิสาหกิจชุมชน 

 เพ่ือใหมีความเหมาะ 

สมและชัดเจนยิ่งข้ึน

ในการดาํเนินงาน  

   ตรงกับขอเท็จจริง    เบิกจายงบประมาณ 

 งบรายจาย : งบดําเนนิงาน  ในการดําเนินโครง  งบรายจาย : งบดําเนนิงาน  โครงการ 

   การ     

 ๑. งบดําเนินงาน    ๑. งบดําเนินงาน   

 ๑.๑ คาตอบแทน คาใชสอยและ
วัสดุ 

   ๑.๑ คาตอบแทน คาใชสอยและ
วัสดุ 

  

 ๑.๑.๓ คาใชสอย    ๑.๑.๓ คาใชสอย   

    (1) วัสดุโฆษณาและเผยแพร       (๒) คาจางเหมาบริการ   

 1. การผลติขาวเมาเพื่อการคาแบบ
ครบวงจร 

   1. การผลติขาวเมาเพื่อการคาแบบ
ครบวงจร 

  

   - ถุงบรรจุผลิตภัณฑ พรอมตรา
สินคา 1 กโิลกรัม จาํนวน 2 กลุมๆ 
ละ 1,750 ใบๆ ละ 10 บาท 

35,000     - ถุงบรรจุผลิตภัณฑ พรอมตรา
สินคา 1 กโิลกรัม จาํนวน 2 กลุมๆ 
ละ 1,750 ใบๆ ละ 10 บาท 

35,000  

   - ถุงบรรจุผลิตภัณฑ พรอมตรา
สินคา 0.5 กิโลกรัม จํานวน 2 
กลุมๆ ละ 1,500 ใบๆ ละ 5 บาท 

15,000     - ถุงบรรจุผลิตภัณฑ พรอมตรา
สินคา 0.5 กิโลกรัม จํานวน 2 กลุมๆ 
ละ 1,500 ใบๆ ละ 5 บาท 

15,000  

   - กลองบรรจุภัณฑ จํานวน 2 
กลุมๆ ละ 500 กลอง กลองละ 50 
บาท 

50,000     - กลองบรรจุภัณฑ จํานวน 2 
กลุมๆ ละ 500 กลอง กลองละ 50 
บาท 

50,000  

      - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 60 ชุด ชุดละ 200 บาท 
(อบรมปรับแนวคิด) 

12,000  

 3. การทําขาวเกรยีบวาวขาวโปง
สมุนไพร 

    - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 60 ชุด ชุดละ 50 บาท 
(อบรมเทคโนโลยีแปรรูป) 
 

3,000  

/- ถุงบรรจุ... 
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ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

  - ถุงบรรจุผลิตภัณฑ พรอมตรา
สินคา จํานวน 2 กลุม กลุมละ 
6,250 ใบๆ ละ 8 บาท 

100,000      

     2. การแปรรูปถัว่ลิสง   

 4. การแปรรูป หอมแดง กระเทียม 
พริก 

    - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 120 ชุด ชุดละ 200 บาท 
(อบรมปรับแนวคิด)  

24,000  

  - ถุงบรรจุ ขนาด 100 กรมั พรอม
ติดตราสินคา จํานวน 1 กลุมๆ ละ 
1,000 ใบๆ ละ 10 บาท 

10,000     - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 120 ชุด ชุดละ 50 บาท 
(อบรมเทคโนโลยีแปรรูป) 

6,000  

  - ถุงบรรจุ ขนาด 500 กรมั พรอม
ติดตราสินคา จํานวน 1 กลุมๆ ละ 
1,000 ใบๆ ละ 15 บาท 

15,000      

  - กลองบรรจุภัณฑ 1 จํานวน 1 
กลุมๆ ละ 500 ใบ ใบละ 150 บาท 

75,000   3. การทําขาวเกรยีบวาวขาวโปง
สมุนไพร 

  

      - ถุงบรรจุผลิตภัณฑ พรอมตรา
สินคา จํานวน 2 กลุม กลุมละ 
6,250 ใบๆ ละ 8 บาท 

100,000  

    (3) วัสดุการเกษตร     - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 60 ชุด ชุดละ 200 บาท 
(อบรมปรับแนวคิด) 

12,000  

 1. การผลติขาวเมาเพื่อการคาแบบ
ครบวงจร 

    - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 60 ชุด ชุดละ 50 บาท 
(อบรมเทคโนโลยีแปรรูป) 

3,000  

  - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 60 ชุด ชุดละ 200 บาท 
(อบรมปรับแนวคิด) 

12,000      

  - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 60 ชุด ชุดละ 50 บาท 
(อบรมเทคโนโลยีแปรรูป) 

3,000   4. การแปรรูป หอมแดง กระเทียม 
พริก 

  

      - ถุงบรรจุ ขนาด 100 กรมั พรอม
ติดตราสินคา จํานวน 1 กลุมๆ ละ 
1,000 ใบๆ ละ 10 บาท 

10,000  

 2. การแปรรูปถัว่ลิสง     - ถุงบรรจุ ขนาด 500 กรมั พรอม
ติดตราสินคา จํานวน 1 กลุมๆ ละ 
1,000 ใบๆ ละ 15 บาท 

15,000  

  - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 120 ชุด ชุดละ 200 บาท 
(อบรมปรับแนวคิด) 

24,000    - กลองบรรจุภัณฑ 1 จํานวน 1 
กลุมๆ ละ 500 ใบ ใบละ 150 บาท 

75,000  

  - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 120 ชุด ชุดละ 50 บาท 
(อบรมเทคโนโลยีแปรรูป) 
 
 

6,000    - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 30 ชุด ชุดละ 200 บาท 
(อบรมปรับแนวคิด)  

6,000  

/- คาเอกสาร... 
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ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและ

สงเสริมการเกษตรในกลุมจังหวัด 

      - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 30 ชุด ชุดละ 50 บาท (อบรม
เทคโนโลยีแปรรูป) 

1,500   

 3. การทําขาวเกรยีบวาวขาวโปง
สมุนไพร 

      

  - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 60 ชุด ชุดละ 200 บาท 
(อบรมปรับแนวคิด) 

12,000      

  - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 60 ชุด ชุดละ 50 บาท 
(อบรมเทคโนโลยีแปรรูป) 

3,000      

        

 4. การแปรรูป หอมแดง กระเทียม พรกิ       

  - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 30 ชุด ชุดละ 200 บาท 
(อบรมปรับแนวคิด) 

6,000      

  - คาเอกสารประกอบการฝกอบรม 
จํานวน 30 ชุด ชุดละ 50 บาท 
(อบรมเทคโนโลยีแปรรูป) 

1,500       

 หนวยดําเนนิการ : สํานักงานเกษตร

จังหวัดยโสธร 

   หนวยดําเนนิการ : สํานักงานเกษตร

จังหวัดยโสธร 

  

 รวม ๓๖๗,๕๐๐   รวม ๓๖๗,๕๐๐  

 

นางสาวกนิษฐา วรรณชาติ สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร  ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบรายจายภายใตโครงการ

สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ิมมูลคาในกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมท่ีขอเปลี่ยนแปลง คือ การผลิต

ขาวเมาเพ่ือการคาแบบครบวงจร การแปรรูปถั่วลิสง การทําขาวเกรียบวาวขาวโปงสมุนไพร และการแปรรูป หอมแดง 

กระเทียม พริก โดยเปลี่ยนแปลงรายการคาใชสอย จาก คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาวัสดุการเกษตร เปน คาจาง

เหมาบริการ งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง ๓๖๗,๕๐๐ บาท โดยไมกระทบวงเงินงบประมาณ วัตถุประสงคและ

เปาหมายของโครงการ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบรายจายภายใตโครงการ

สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ิมมูลคาในกลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมการผลิตขาวเมาเพ่ือการคาแบบ

ครบวงจร การแปรรูปถั่วลิสง การทําขาวเกรียบวาวขาวโปงสมุนไพร และการแปรรูป หอมแดง กระเทียม พริก โดย

เปลี่ยนแปลงรายการคาใชสอย จาก คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และคาวัสดุการเกษตร เปน คาจางเหมาบริการ 

งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง ๓๖๗,๕๐๐ บาท โดยไมกระทบวงเงินงบประมาณ วัตถุประสงคและเปาหมายของ

โครงการ ตามที่เสนอ 

/๔.๒.๓... 
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  ๔.๒.๓ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการท่ีกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

  ๑) จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มีความ

ประสงคขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๓,๔๕๗,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
ที่ รายละเอยีดโครงการเดิม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการเดิม 

ที่ รายละเอยีดโครงการใหม งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผลที่

เปลี่ยนแปลง

โครงการใหม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต/ประเภทรายจาย/โครงการ/

กิจกรรม 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การทองเที่ยวและบริการในกลุมจังหวัด 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสงเสริม

การทองเที่ยวและบริการในกลุมจังหวัด 

๑ โครงการพัฒนาบุคลากรดานการ

ทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศใน

ประชาคมอาเซียน 

 ในป พ.ศ.2561 
กรมการ
ทองเที่ยวอยู
ระหวางการ
เปลี่ยนผานจาก
การพัฒนา 

๑ โครงการสงเสริมดานการทองเที่ยว

เชื่อมโยงประเทศในประชาคม

อาเซียน อีสาน – อาเซียน 

 เพ่ือสงเสริมและ
ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวกลุม
จังหวัดฯซึ่งเมืองรอง
ดานการทองเที่ยวให 

   มัคคุเทศกเฉพาะ    เปนที่รูจักแก 

 

งบรายจาย : งบดําเนินงาน 

 พื้นที่ใหเปน
มัคคุเทศก
ภูมิภาคจึงยังไม
อนุมัติใหมีการ 

 กิจกรรมจัดงานสงเสริมการทองเที่ยว

เชื่อมโยงประเทศในประชาคม
อาเซียนอสีาน-อาเซียน 

 นักทองเที่ยวมาก
ย่ิงข้ึน เนนการ
นําเสนอวัฒนธรรม
วิถีชีวิตอีสานเชื่อม 

 ๑. คาตอบแทน  ฝกอบรมหลักสูตร    โยงกับอาเซียน 

  ๑.๑ คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและ

ฝกอบรม 

๒๖๔,๐๐๐ มัคคุเทศกเฉพาะ
พื้นที่ เพ่ิมเติม 

 
งบรายจาย : งบดําเนินงาน 

  

     ๑. คาใชสอย   

 ๒. คาใชสอย     ๑.๑ คาจางเหมาบริการ   

 (๑) คาใชจายในการสมัมนาและ
ฝกอบรม 

๑,๙๒๕,๕๐๐    (๑) คาจางเหมาบริการ จัดงาน

สงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยง
ประเทศในประชาคมอาเซยีน อีสาน-
อาเซยีน จํานวน ๑ ครั้ง 

๓,๔๕๗,๐๐๐  

 (๒) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ ๑,๒๖๗,๕๐๐      

        

 หนวยดําเนนิการ : สํานักงาน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 

   หนวยดําเนนิการ : สํานักงาน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

อุบลราชธานี 

  

        

 รวม ๓,๔๕๗,๐๐๐   รวม ๓,๔๕๗,๐๐๐  

 

นายวิสัน กุศลพันธ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว

เชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน งบประมาณ ๓,๔๕๗,๐๐๐ บาท เดิมมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการ

ทองเท่ียว โดยมีการจัดอบรมมัคคุเทศกเฉพาะถิ่น (บัตรไกดสีชมพู) แตเนื่องจากในป พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการทองเที่ยว               

จะมีการยกเลิกมัคคุเทศกเฉพาะถิ่น จะเหลือเพียงมัคคุเทศกภูมิภาคซึ่งยังไมไดอนุมัติหลักสูตรมา ทําใหไมสามารถอบรม

/มัคคเุทศก... 
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มัคคุเทศกได จึงขอเปลี่ยนแปลงเปนโครงการสงเสริมดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน อีสาน – 

อาเซียน เพ่ือเปนการสงเสริมประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ซึ่งเปน             

เมืองรองใหเปนที่รูจักในระดับอาเซียนใหมากข้ึน เปนกิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ของอีสานและประเทศในกลุมอาเซียน (World Music) ประโยชนจะได คือ เปนการดึงนักทองเท่ียวจากอาเซียนเขามา

ในกลุมจังหวัดฯ และเปนการเปดโลกทัศนของคนในพ้ืนที่ไดซึมซบัวัฒนธรรมที่แตกตางมากข้ึน 

 

ประธานฯ เนื่องจากการจัดอบรมมัคคุเทศกเฉพาะถ่ินมีประโยชนอยางมาก ดังนั้น ขอใหสํานักงานทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมความพรอมของโครงการในการจัดอบรมมัคคุเทศกภูมิภาคไวดวย ในระหวางท่ีรอ

กรมการทองเที่ยวอนุมัติหลักสูตร       

 

เลขานุการฯ เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกลาวกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงาน

บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๐ ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณ ซึ่งมีผลทําใหเปาหมายโครงการหรือกิจกรรมของแผนงานบูรณาการเปลี่ยนแปลงไป             

ในสาระสําคัญจากที่สํานักงบประมาณไดใหความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยรับงบประมาณเสนอเรื่องตอหนวยงาน

เจาภาพ เพื่อหนวยงานเจาภาพเสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี กอนสงให          

สํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

 โดยจะตองสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจาภาพหลักแผนงานบูรณาการ

สงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)    

ในฐานะที่กํากับแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ และสงสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ.) เพื่อเสนอ อ.ก.บ.ภ. พิจารณาใหความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                   

ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ซึ่งเมื่อโครงการไดรับความเห็นชอบจากทั้ง ๒ สวนแลว จึงจะสามารถขอทําความตกลง             

การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการกับสํานักงบประมาณเปนลําดับตอไป   

 

นายอําเภอน้ํายืน  อําเภอน้ํายืนเปนอําเภอเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีที่สามารถปลูกพืชผลไมไดทุกชนิดและสามารถ

จัดงานไดยิ่งใหญ โดยในปนี้ไดมีการจัดงานเทศกาลผลไมและของดีอําเภอน้ํายืน เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑                  

ณ สนามหนาที่วาการอําเภอน้ํายืน ซึ่งสามารถดึงนักทองเที่ยวเขามาไดนับหมื่นคน จึงอยากใหการทองเที่ยวของจังหวัด

อุบลราชธานีไดเห็นศักยภาพในจุดนี้ และจัดเติมเต็มการทองเที่ยววันผลไมของอําเภอน้ํายืน เนื่องจากยังขาดการ

ประชาสัมพันธจากหนวยงานของจังหวัดอุบลราชธานี 

 
/มติ... 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบใหสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ จาก 

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน งบประมาณ ๓,๔๕๗,๐๐๐ บาท             

ไปดําเนินการโครงการสงเสริมดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศในประชาคมอาเซียน อีสาน – อาเซียน งบประมาณ 

๓,๔๕๗,๐๐๐ บาท โดยเปนการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่กระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการตามแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และใหดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑที่เก่ียวของตามข้ันตอน   

 

 ๔.๓ การขอใชงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

เลขานุการฯ  ๑) จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงคขอใชงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินโครงการ

ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุง

ฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานเนื่องจากอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๔๑ รายการ 

งบประมาณ ๑๙,๖๒๗,๘๐๐ บาท โดยมี อําเภอเขื่องใน อําเภอน้ํายืน อําเภอตระการพืชผล และอําเภอนาเยีย เปน

หนวยดําเนินการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ 

 โครงการปรับปรุงฟนฟูโครงสรางพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย 19,627,800  

 กิจกรรมพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่ 19,627,800  

 อําเภอนํ้ายืน 8,089,000  

๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโซง (คุมโนนอะลอง) หมูที่ 1 ตาํบลโซง อําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 

398,000 อําเภอน้ํายืน 

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองเทา หมูที่ 5 ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน จังหวัด
อุบลราชาธานี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

479,000 อําเภอน้ํายืน 

๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองอุดม (เสนวัดภูเจียว) หมูที่ 9 ตําบลโซง อําเภอ
น้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

480,000 อําเภอน้ํายืน 

๔ กอสรางทอลอดเหลี่ยม (หวยโซง) บานทรัพยเกษตร หมูท่ี 10 ตําบลโซง อําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ความยาวบลอค 6 เมตร 
ชนดิ 2 ชอง 

460,000 อําเภอน้ํายืน 

๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานชัยเจริญ (เสนวัดภูพลาญชาง) หมูที่ 12 ตําบลโซง 
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธาน ีขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

480,000 อําเภอน้ํายืน 

๖ ปรับภูมิทัศนสวนสุขภาพเทศบาลตําบลน้ํายืน บริเวณพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปย
มหาราช พระบรมรูปรัชการที่ 5 ชุมชนวารีอุดม หมูท่ี 1 ตําบลสีวิเชยีร อําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

500,000 อําเภอน้ํายืน 

๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนเจริญ-บานคําขา หมูที่ 4 ตําบลสีวิเชียร 
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธาน ีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร 

498,000 อําเภอน้ํายืน 

๘ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานสีวเิชียร หมูที่ 10 ตําบลสีวิเชียร 
อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธาน ีขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

498,000 อําเภอน้ํายืน 

/๙ กอสราง... 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ 

๙ วางทอระบายน้ํา (หวยอัสเมาะ) บานสีวิเชียร หมูที่ 10 ตําบลสีวิเชียร อําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 7 เมตร จํานวน 4 แถว ขนาดทอ 1X1 เมตร ผนังขาง
บลอคทอสูง 1.6 เมตร 

380,000 อําเภอน้ํายืน 

๑๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโนนเจรญิศึกษา หมูท่ี 15 ตําบลสี
วิเชียร อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

490,000 อําเภอน้ํายืน 

๑๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาขาม-หนองคู หมู 1 ตําบลเกาขาม อําเภอน้ํายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร 

500,000 อําเภอน้ํายืน 

๑๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสรางสรรค บานหนองเตง็ หมูท่ี 8 ตําบลเกา
ขาม อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

500,000 อําเภอน้ํายืน 

๑๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง (ซอยโนนมวง-หนองตาบุญ) บานหนองตาบุญ 
หมูที่ 9 ตําบลยาง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

476,000 อําเภอน้ํายืน 

๑๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานยางใหญ หมู 1-บานยางนอง หมู 9 ตําบลยาง
ใหญ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

500,000 อําเภอน้ํายืน 

๑๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกทางหลวง 2171-หมู 1) บานเกษตรอุดม หมูที่ 
14 ตําบลบเุปอย อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

480,000 อําเภอน้ํายืน 

๑๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานพืชอุดม(เสนวัดปาคอ) หมูท่ี 6 ตําบลบเุปอย อําเภอ
น้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

490,000 อําเภอน้ํายืน 

๑๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกษตรอุดมทรัพย บานเกษตรสมบูรณ หมูที่ 7 ตําบล
บุเปอย อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

480,000 อําเภอน้ํายืน 

 อําเภอนาเยีย 6,958,000  

๑๘ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานคํามวง หมูที่ 2 (เสนทางจากรานคาชุมชน) 
ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวดัอุบลราชธานี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๑๙ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานหินลาด หมูที่ 3 (เสนทางเลี่ยงหมูบาน) 
ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวดัอุบลราชธานี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๒๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานโนนงาม หมูที่ 4 (เสนทางจากบานโนนงาม-
บานหินลาด) ตาํบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 
215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๒๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานหนองกระบือ หมูที่ 5 (เสนทางจากบาน
หนองกระบือ-บานสมสะอาด อําเภอเดชอุดม) ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 860 ตารางเมตร 
 
 

497,000 อําเภอนาเยีย 

/๒๒ กอสราง... 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ 

๒๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานหนองกระบือ หมูที่ 5 (เสนทางจากบาน
หนองกระบือ-บานหินลาด) ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยยี จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 
5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๒๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานนาเรือง หมูที่ 7 (เสนทางไปมออีแดง ฝง
ทางเขานานายวันนา) ตําบลนาเรอืง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 4 
เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๒๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานนาเรือง หมูที่ 7 (เสนทางขางรานปุยฝาย
วัสดุไปรองงิ้ว) ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 
215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๒๕ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานหินลาด หมูที่ 8 (เสนทางเลี่ยงหมูบานหิน
ลาด หมู 8 ไปบานหินลาด หมู 3) ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยยี จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860 ตาราง
เมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๒๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานทุงศรีเมือง หมูที่ 9 (เสนทางแยกเขานานาย
ดาบธิ-บานเสาเลา) ตาํบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 4 เมตร 
ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๒๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานทุงศรีเมือง หมูที่ 9 (เสนทางไปรองงิ้ว) 
ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวดัอุบลราชธานี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๒๘ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานหินลาด หมูที่ 3 (เสนทางบานหินลาด-บาน
โนนงาม) ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 172 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๒๙ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานหนองกระบือ หมูที่ 5 (เสนทางบานนายบุญ
รมย ฉัตรสุวรรณ-ลําโดมใหญ) ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด
กวาง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860 ตาราง
เมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๓๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานนาเรืองนอย หมูที่ 7 (เสนทางแยกบานพอ
บุญเลิง ดาราคํา-สระใหญ) ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

๓๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูบาน บานนาเรืองนอย หมูที่ 7 (เสนทางซอยรองโกย) 
ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย จังหวดัอุบลราชธานี ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 215 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร 

497,000 อําเภอนาเยีย 

 อําเภอเขื่องใน 1,588,000  

๓๒ กอสรางทอเหลีย่มคอนกรตีเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิรส) บริเวณหวยนอย บานนาโพธิ์ หมู
ที่ 8,11 ตําบลคอทอง อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงานกวางชองละ 
1.80 เมตร จํานวน 3.00 ชอง 

400,000 อําเภอเข่ืองใน 

๓๓ กอสรางทอเหลีย่มคอนกรตีเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิรส) บริเวณรองหนองบัว บานคอทอง 
ตําบลคอทอง อําเภอเขื่องใน ปริมาณงานกวางชองละ 1.80 เมตร จํานวน 3.00 ชอง 

450,000 อําเภอเข่ืองใน 

๓๔ กอสรางทอลอดเหลี่ยม บานคอทอง หมู 4 ต.คอทอง อ.เขื่องใน กวางชองละ 1.40 เมตร 
จํานวน 3 ชอง 
 

443,000 อําเภอเข่ืองใน 

/๓๕ กอสราง... 
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๓๕ กอสรางทอลอดเหลี่ยม บานสมปอย หมู 5 ต.คอทอง อ.เข่ืองใน กวางชองละ 1.40 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร จํานวน 2 ชอง 

295,000 อําเภอเข่ืองใน 

 อําเภอตระการพชืผล 2,99๒,๘00  

๓๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนมวง ม. ๒ ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี กวาง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม
นอยกวา 880 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.00-0.5 เมตร พรอมปายโครงการ 
จํานวน 1 ปาย   

497,000 อําเภอตระการ
พืชผล 

๓๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานขามเปย ม. 1 ต. ขามเปย อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี กวาง 4.00 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไมนอยกวา 912 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพ้ืนที่ 

500,000 อําเภอตระการ
พืชผล 

๓๘ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานโพธ์ิเปด ม.3 (ถนนอุบล-ตระการสาย
เกา) ต.เซเปด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี กวาง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 880 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ 

497,000 อําเภอตระการ
พืชผล 

๓๙ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานดอนเวทย ม. 12 – หมูท่ี 10 บาน
โนนสมบรูณ ต.หวยฝายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี กวาง 5.00 เมตร ยาว 
183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 915 ตร.ม.   

500,000 อําเภอตระการ
พืชผล 

๔๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเอ็นอา ม.2 ตําบลตระการ – บานตระการ หมูที่ 
6 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี กวาง 5.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 920 ตร.ม.      

49๘,๘00 อําเภอตระการ
พืชผล 

๔๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานสะพือ ม.4 (สระโนนวัด) ต.สะพือ อ.
ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี กวาง 4.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 912 ตร.ม. ถมลูกรังไหลทางตามสภาพพ้ืนที่        

500,000 อําเภอตระการ
พืชผล 

 

นายอําเภอน้ํายืน  ที่ทําการปกครองอําเภอน้ํายืนเปนหนวยรับผิดชอบโครงการปรับปรุงฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน

เนื่องจากอุทกภัย จํานวน ๑๗ รายการ คือ รายการในลําดับท่ี ๑ – ๑๗ งบประมาณรวม ๘,๐๘๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเปน

พ้ืนที่ที่ไดประสบปญหาอุทกภัยในปที่ผานมา และเปนเสนทางท่ีสําคัญและประชาชนใชสัญจรเปนหลัก 

 

นายอําเภอนาเยีย   ที่ทําการปกครองอําเภอนาเยียเปนหนวยรับผิดชอบโครงการปรับปรุงฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐาน

เนื่องจากอุทกภัย จํานวน ๑๔ รายการ คือ รายการในลําดับที่ ๑๘ – ๓๑ งบประมาณรวม ๖,๙๕๘,๐๐๐ บาท                   

ซึ่งอําเภอนาเยียยังมีทางเขาหมูบานที่เปนถนนลูกรัง จํานวน ๕ หมูบาน เชน บานแกงยาง บานหินลาด บานหนอง

กระบือ จะมีน้ําทวมทุกป เนื่องจากอยูติดลําโดมและเปนทางโคงของลําโดม ประชาชนในพื้นที่ไดมีการประชาคมและ

เสนอโครงการกอสรางถนนเพ่ือแกปญหาดังกลาว  

 

นางจินตนาพร นวลบัตร ปลัดอาํเภอเข่ืองใน   ที่ทําการปกครองอําเภอเขื่องในเปนหนวยรับผิดชอบโครงการปรับปรุง

ฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานเนื่องจากอุทกภัย จํานวน ๕ รายการ คือ รายการในลําดับที่ ๓๒ – ๓๕ งบประมาณรวม 

๑,๕๘๘,๐๐๐ บาท ซึ่งในรายการที่ ๓๒ และ ๓๓ ปญหาที่พบ คือ ทั้ง ๒ จุด มีทอระบายน้ําที่บริเวณลําหวยแตมีสภาพ

ชํารุดไมสามารถใชงานได เมื่อมีฝนตกจะทําใหเกิดน้ําทวมขังและทวมถนนที่อยูรอบขางไดรับความเสียหาย ชาวบาน             

/ในพ้ืนที่... 



-41- 
 

ในพื้นที่ไดมีการทําประชาคมเพื่อขอรับความชวยเหลือ รายการที่ ๓๔ ปญหาที่พบ คือ ในชวงฤดูฝนมีน้ําทวมถนน

เนื่องจากไมมีทอระบายน้ํา รายการที่ ๓๕ ปญหาที่พบ คือ มีทอระบายน้ําขนาด ๖๐ เซนติเมตร ซึ่งไมสามารถระบาย

น้ําไดทันจึงสงผลทาํใหเกิดน้ําทวม 

 

นายสุขสันต ณ อุบล ปลัดอําเภอตระการพืชผล  ที่ทาํการปกครองอําเภอตระการพืชผลเปนหนวยรับผิดชอบโครงการ

ปรับปรุงฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานเนื่องจากอุทกภัย จํานวน ๖ รายการ คือ รายการในลําดับที่ ๓๖ – ๔๑ งบประมาณรวม 

๒,๙๙๒,๘๐๐ บาท เนื่องจากพ้ืนที่อําเภอตระการพืชผลไดรับความเสียหายจากอุทกภัยและวาตภัย ทําใหเสนทางสัญจร

ไดรับความเสียหายดวย      

 

ประธานฯ รายการดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคของการโอนเปลี่ยนแปลง คือ มาจากพ้ืนที่ที่ประสบปญหา

อุทกภัย แตตองตรวจสอบชื่อรายการใหถูกตอง รวมถึงความพรอมของพื้นที่ เพ่ือจะไดไมตองมาขอเปลี่ยนแปลงแกไข

รายการภายหลังจากมีการอนุมัติโครงการแลว โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ไดรับความเสียหายคอนขางมาก ก็ใหรีบดําเนินการ

กอน และถนนทุกสายที่ไดรับอนุมัติใหมีตัวเลขตอบแกนเศรษฐกิจ เพราะถือวาเปนชองทางความสะดวก การประหยัด 

การลดรายจายประชาชน การเขาถึงพ้ืนที่การเกษตร และตองไมเปนถนนไปพ้ืนที่สวนบุคคล ตองเปนเสนทางสาธารณะ 

มีหมายเลขถนน และมีการระบุวาเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของหนวยงานใด ตองโปรงใส ตอบโจทย มีผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเลข รวมถึงผังความเชื่อมโยงของเสนทาง โดยเฉพาะอําเภอน้ํายืนที่ตองเชื่อมโยงกับแหลง

ทองเที่ยว    

 

นายถาวร ทองเถาว ผูแทนประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดฯ  ขอใหอําเภอตระการพืชผลแกไขชื่อรายการใหมี

รายละเอียดเชนเดียวกับอําเภอน้ํายืน อําเภอเขื่องใน และอําเภอนาเยีย   

 

เลขานุการฯ ขอใหอําเภอที่เปนหนวยรับผิดชอบโครงการดังกลาว สงเอกสารรายละเอียดแบบรูปรายการ                 

ปร.๔ ปร.๕ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ 

เครืองาม) ในฐานะที่กํากับแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ และสงสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ.) เพ่ือเสนอ อ.ก.บ.ภ. พิจารณาเห็นชอบ รวมถึงสงใหสํานักงบประมาณ              

เพ่ือประกอบการขอทําความตกลงตอไป   

 

นายประดิษฐ พรหมเสนา ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ  เห็นดวยกับการนํางบประมาณเหลือจายมา

ดําเนินการโครงการปรับปรุงฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานเนื่องจากอุทกภัย แตเปนหวงวาจะดําเนินการแลวเสร็จไมทันกอน 

จึงอยากใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการเรงดําเนินการจัดทาํรายละเอียดแบบรูปรายการสงใหกลุมจังหวัดฯ เพ่ือจะได

รีบดําเนินการ และตองมีการประชาคมเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมดวย    

/มติ... 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจังหวัดอุบลราชธานีใชงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงฟนฟูโครงสราง

พ้ืนฐานเนื่องจากอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๔๑ รายการ งบประมาณ 

๑๙,๖๒๗,๘๐๐ บาท โดยมอีําเภอเขื่องใน อําเภอน้ํายืน อําเภอตระการพืชผล และอําเภอนาเยีย เปนหนวยดําเนินการ 

และใหจัดทํารายละเอียดโครงการ แบบรูปรายการใหถูกตองครบถวน   

 

เลขานุการฯ  ๒) จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงคขอใชงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินโครงการ

ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดําเนินโครงการพัฒนา

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว              

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ จํานวน ๑ รายการ คือ งานพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการบริหารจัดการ

น้ํา สวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรสีะเกษ งบประมาณ ๒,๖๘๔,๐๔๐ บาท   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ 

 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒   

  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒   

๑ รายการงานพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร             

ศรีสะเกษ 

๒,684,๐4๐ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรสีะเกษ 

 รวม ๒,684,๐4๐  

 

นายวิเชียร เลพล ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ  สืบเนื่องจากเมื่อปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัด             

ศรีสะเกษไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ โดยโครงการชลประทาน 

ศรีสะเกษไดดําเนินการขุดลอกลําหวยปูนและวางระบบทอแลว และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษได

สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางน้ําตกเทียม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตยังคงเหลือในสวนของเครื่องสูบ

น้ําพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือสูบน้ําไปเก็บไวในอางดานบน จึงเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

กลุมจังหวัดฯ เพ่ือนําไปดําเนินโครงการใหตอเนื่อง สําหรับแบบแปลนรายละเอียดสํานักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ

ไดจัดทําและสงใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพ่ือทํารายละเอียดโครงการเสนอผูวาราชการจังหวัด              

ศรีสะเกษเห็นชอบกอนสงใหกลุมจังหวัดฯ แลว   

 

ประธานฯ สํานักงบประมาณไดเสนอแนะในเรื่องของการจัดทําโครงการท่ีเก่ียวกับโซลาเซลล โดยผูที่ประมาณ

ราคาจะตองเปนหนวยงานของกระทรวงพลังงาน คือ สํานักงานพลังงานจังหวัด หรือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน    

 

/นายประดิษฐ... 



-43- 
 

นายประดิษฐ พรหมเสนา ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ  ขอใหเปนแหลงเรียนรูหรือศูนยสําหรับกลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ เก่ียวกับการใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการบริหารจัดการน้ําดวย 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจังหวัดศรีสะเกษใชงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ จํานวน ๑ รายการ คือ งานพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา สวนสมเด็จ

พระศรีนครินทรศรสีะเกษ งบประมาณ ๒,๖๘๔,๐๔๐ บาท ตามที่เสนอ 

  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ ๓) จังหวัดอํานาจเจริญ มีความประสงคขอใชงบประมาณเหลือจายจาก

การดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนิน

โครงการปรับปรุงฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานเนื่องจากอุทกภัย จํานวน ๔ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีที่

ทําการปกครองอําเภอหัวตะพาน เปนหนวยดําเนินการ ดังนี้   

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ 

 โครงการปรับปรุงฟนฟูโครงสรางพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย   

 กิจกรรมพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อแกไขปญหาอุทกภัยในพื้นที่   

๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3,13 สายทาง บานสรางถอใน หมูท่ี 3,13 ไป 
บานคํานอย หมูที่ 2 ตําบลสรางถอนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจรญิ ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร 

497,600 อําเภอหัวตะพาน 

๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 สายทางบานคาํนอยหมูที ่2 ไป บานคึมนอย 
หมูที่ 5 ตําบลสรางถอนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร 

494,600 อําเภอหัวตะพาน 

๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 สายหอประปา (ใหม) – ดอนปูตา บานหนอง
ไหล ตาํบลสรางถอนอย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจรญิ ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 161.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

391,200 อําเภอหัวตะพาน 

๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอนหวาน – บานหัวตะพาน หมูที่ 9 บาน
ดอนวาน ตําบลหัวตะพาน อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจรญิ ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 

196,600 อําเภอหัวตะพาน 

  รวม ๑,๕๘๐,๐๐๐   

 

นายอําเภอหัวตะพาน ตามรายการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เสนอเปนพื้นที่ในความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (อบต./เทศบาล) แตละปจะไดรับงบประมาณจากจังหวัดและจากทองถิ่นในการกอสราง ทําให

เหลือระยะทางตามที่เสนอที่ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ และเปนถนนที่อยูในพื้นที่ 

 

/มติ... 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจังหวัดอํานาจเจริญใชงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงฟนฟูโครงสราง

พ้ืนฐานเนื่องจากอุทกภัย จํานวน ๔ รายการ งบประมาณ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท และใหแกไขรายละเอียดใหถูกตอง

ครบถวน พรอมทั้งสงเอกสารแบบรูปรายการใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ เพื่อดําเนินการตาม

ขั้นตอนตอไป  

 

นายประดิษฐ พรหมเสนา ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ  ขอใหสวนราชการที่เปนหนวยรับผิดชอบ

ดําเนินการโครงการภายใตงบประมาณของกลุมจังหวัดฯ ใหใชความอดทนในการแกปญหาและขอใหพยายามดําเนิน

โครงการใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว เพื่อประโยชนของประชาชน  

 

ประธานฯ ทุกคนตองมีความละเอียดรอบครอบในการทํางาน เพื่อใหการบริหารงานของกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และโครงการที่ไมไดดําเนินการและมีการขอเปลี่ยนแปลงไป

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนแทน ขอใหเก็บโครงการหรือกิจกรรมนั้นไวกอน ซึ่งเมื่อมีงบประมาณหรือความพรอม

แลวก็ใหนํามาดําเนินการอีกครั้ง เนื่องจากปญหายังไมไดถูกแกไขหรือแกไขยังไมครบถวน  

 

ประธานหอการคาจังหวัดอํานาจเจริญ  จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ในผลการดําเนินงานของกิจกรรมกอสรางอาคารอเนกประสงค 

(หอประชุมความจุ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง) จังหวัดอํานาจเจริญ ภายใตโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

(งบป ๒๕๕๖)  ที่ยังไมมีการใชประโยชน เนื่องจากอาคารยังไมแลวเสร็จ และอยูระหวางสงรายละเอียดให

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือตั้งกรรมการสอบผูเกี่ยวของในการโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไปดําเนินการกิจกรรมอื่นที่ไมตรง

ตามคําของบประมาณที่ดําเนินการ โดยไมผานมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) ซึ่งเวลาผานมากวา ๕ ปแลวแตก็ยังไมสามารถเขาใชประโยชนได ขณะนี้มีสภาพชํารุดเสียหายอยางมาก 

สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้น อยากขอใหทางกลุมจังหวัดฯ ชวยเปนพี่เลี้ยงในการชี้แนะแนวทางในการแกปญหา

ดังกลาวดวย สําหรับยักษคุที่อําเภอชานุมาน ขณะนี้คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) จังหวัดอํานาจเจริญ 

ไดเสนอโครงการกอสรางถนน ๔ ชองจราจร สายชานุมาน – เสนางคนิคม เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงการคมนาคมไปยัง

ดานถาวรไทย-ลาว อําเภอชานุมาน เนื่องจากเสนทางดังกลาวไมไดมีการปรับปรุงมากวา  ๕๐ ป เพราะในอดีตเปนพ้ืนที่

คอมมิวนิสตไมสามารถเขาถึงได เสนทางเปนภูเขาทําใหการคมนาคมลําบาก และอีกโครงการคือ การพัฒนาอางเก็บน้ํา

พุทธอุทยานใหเปนสัญลักษณ (Landmark) ของจังหวัดอํานาจเจริญ เชนเดียวกับจังหวัดอ่ืน   

 

เลขานุการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คาดวากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ จะไดรับ

จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหลงทองเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัด

อํานาจเจริญ งบประมาณ ๔๕ ลานบาท เพื่อปรับปรุงหอประชุมความจุ ๑,๐๐๐ ที่นั่ง ดังนั้น ขอใหจังหวัดอํานาจเจริญ

/ไดเตรียม... 
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(ลงชื่อ)..............................................  ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายสถิตย  ปทมวัฒน) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

ไดเตรียมรายละเอียดโครงการใหครบถวน เพื่อชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

ประธานฯ สําหรับโครงการที่มีปญหาถึงแมวาจะผานไปแลว แตสถานะงบประมาณท่ีไดจัดสรรลงไปก็ยังถือวา

ใชงบประมาณไมคุมคา จึงอยากฝากใหทุกจังหวัดชวยดูแลหรือมีการสั่งการลงไปเพ่ือแสดงถึงการเอาใจใสงบประมาณ

โครงการท่ีลงมาในพ้ืนที่ทั้งงบฟงกชั่น งบจังหวัดและงบกลุมจังหวัด เพราะผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดตอไปตองมี

หนาที่ดูแลโครงการในพ้ืนที่ โดยเฉาะโครงการที่เปนปญหาถึงแมวาจะไมสามารถแกปญหานั้นได แตก็ตองดูแลเพ่ือไมให

เกิดปญหาเพ่ิมขึ้นได 

 การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรคาดวาอาจมาจัดที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 

อีกครั้ง ดังนั้น ประโยชนที่จะไดจากการประชุมดังกลาว คือ การไดเสนอโครงการภายใตแผนที่กลุมจังหวัดฯ ไดจัดทําไว

ที่สามารถแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคมนาคม การทองเที่ยว ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  

จึงขอใหทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ไดเตรียมความพรอมไว ซึ่งอาจจะมีการจัดประชุมในประเด็นดังกลาวอีกครั้ง  

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ   

 -ไมมี- 

 

เลิกประชุมเวลา 1๗.๓0 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

(ลงชื่อ)..............................................  ผูจดรายงานการประชุม 

          (นางสาวรุงอรุณ โทสูงเนิน) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 


