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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สบ.)
ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
******************************
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจําย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.2 รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจําย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

-1-

เอกสารประกอบวาระที่ 2

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
ครั้งที่ 2/2560
ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
.

รายชื่อผู้มาประชุม
1.นายบัณฑิตย์
2.นายเกียรติศักดิ์
3.พันเอกนันทวุฒิ
4.พันเอกเพิ่มศักดิ

เทวีทิวารักษ์
ตรงศิริ
บุญยสิทธิ์
ขุนโขลน

ผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรี
รองผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรี
แทน ผู๎บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18
รองผู๎อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สระบุรี
5.นายสุชน
ภัยธิราช
ปลัดจังหวัดสระบุรี
6.นายสงํา
บัวระดก
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดสระบุรี
7.นางจิรพรรณ สุขชาญไชย
แทน พัฒนาการจังหวัดสระบุรี
8.นางสาวนันท์ชญาน์ จรูญเกียรติคุณ แทน ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี
9.นางวารุณี
จุโฬทก
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
10.นายพยุงศักดิ์ เดชดี
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
11.นางจารัส
ประสา
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
12.นายชัชวัสส์ ณ สงขลา
คลังจังหวัดสระบุรี
13.นางรัชนี
ทิมวงษ์
แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
สระบุรี
14.นายจารุวัฒน์ พูลสิทธิ์
แทน ผู๎อานวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
15.นางสาวนิสา สังข์ศร
แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
16.นายพงษ์สิทธิ์ สุภาพนาม
แทน การประปาสํวนภูมิภาค เขต 2
17.นายนิติกุล
ยะกุล
ผู๎จัดการการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
18.นายสุจิน
บุญมาเลิศ
แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดสระบุรี
19.นางสมบุญ
ปานดาษ
แทน นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
20.นางสาวรตนพร ศรีกองบริบูรณ์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท
21.นายชนัฐ
เทศนศิลป์
แทน นายกเทศมนตรีตาบลหน๎าพระลาน
22.นางชมพูนุช ปัญญาการิน
นายกองค์การบริหารสํวนตาบลเมืองขีดขิน
23.นางสาวอรอนงค์ ขาวงษ์
แทน ผู๎แทนภาคประชาสังคม
24.นายบุญสํง
อังคาสัย
ผู๎แทนภาคประชาสังคม

ประธานที่ประชุมฯ

/25. นายทิวากร...

-225.นายทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม
26.นางนวรัตน์ ไชโยทวีรชั ต์
27.นางสาวสมัชญา กุลมา
28.นางกชพร หอมกลิ่นยา

ผู๎อานวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัด
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายธีรทัศน์ ศิริแดง
2.นายธีรพงษ์ วสันตดิลก
3.นายวิรัช โต๏ะถม
4.นายคมกฤช พันทวี
5.นายศักดา จันทร์แก๎ว
6.นายกกรกฎ สุคนธ์
7.นางวัฒนา ถิ่นสกุล
8.นางสาวนฤมล พุกพิกุล
9.นางสาวกานต์กุลยา บุญตานนท์
10.นายสมเลิศ พาพันธุ์เรือง
11.พันโทนิติวัชร์ วัตถุทอง

สานักงานประมงจังหวัดสระบุรี
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
สถานีพัฒนาที่ดิน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ที่ 1
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นักพัฒนาระบบราชการ สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
มณฑลทหารบกที่ 18

ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ/ติดภารกิจ
1.นายกองค์การบริหารสํวนตาบล
ดาวเรือง
2.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
3.สภาหอการค๎าจังหวัดสระบุรี
4.นางสาวนารีรัตน์ อุทัยแสงสกุล
5.นางชลณิชา คชประเสริฐ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/ระเบียบวาระที่ 1...

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สบ.)
ครั้งที่ 2/2560
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
-------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- พระราชบั ญญั ติงบประมาณรายจํ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 จังหวัดสระบุรีได๎รับงบประมาณ
มาตรา 58 งบประมาณรายจํายสาหรับแผนงานบูรณาการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและ
ยั่งยืน ให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศ จานวนเงิน 154,588,300 บาท(หนึ่งร๎อยห๎าสิบสี่
ล๎านบาทห๎าแสนแปดหมื่นแปดพันสามร๎อยบาทถ๎วน)
มาตรา 60 งบประมาณรายจํายสาหรับแผนงานบูรณาการสํงเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ จานวนเงิน 227,462,800 บาท(สองร๎อยยี่สิบเจ็ดล๎านสี่
แสนหกหมื่นสองพันแปดร๎อยบาทถ๎วน)
จึงขอแจ๎งที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
(เอกสารประกอบวาระที่ 2)
ฝ่ายเลขานุการ

ขอให๎ ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหั ส บดีที่ 14
กันยายน 2560 จานวน 8 หน๎า หากมีข๎อแก๎ไขขอให๎แจ๎งที่ประชุมทราบ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาให๎การรับรอง

มติที่ประชุม

คณะกรรมการรับรองการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ดํ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0211.8/ว5453 ลงวั น ที่
26 กันยายน 2560
3.1 รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

/งบกรมจังหวัด...

-2งบกรมจังหวัดสระบุรี วงเงินงบประมาณ 208.96 ล้านบาท
ประเภท

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร

ก่อหนี้

งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

53.82
155.15
208.97

0.12
18.65
18.77

ร้อยละ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

มติ ครม.

0.22
12.02
8.98

53.42
133.59
187.01

99.26
86.10
89.49

98
87
96

3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วงเงินงบประมาณ 54.21 ล้านบาท
ประเภท

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย

ร้อยละ

มติ ครม.

งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

34.21
20.00
54.21

33.90
19.80
53.70

99.10
98.96
99.05

98
87
96

3.3 รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มติที่ประชุม

ประเภท

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

งบประจา
งบลงทุน
ภาพรวม

56.60
626.60
683.20

ก่อหนี้

เบิกจ่าย

ร้อยละ

42.79
325.20
367.99

13.58
240.99
254.57

23.99
38.45
37.26

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบี ยบวาระที่ 4.1 พิจ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบการเปลี่ย นแปลงกิ จกรรมภายใต้
แผนงานเดียวกัน ตามโครงการของจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (งบจังหวัด)

/แขวงทางหลวง...

แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
รายการเดิม
โครงการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและระบบโลจิสติกส์

-3นาเสนอรายละเอียดที่ประชุมดังนี้
รายการทีข่ อโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบวําด๎วยการบริหาร
งบประมาณรายจํายสาหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 ข๎อ 12
กิจกรรม : กํอสร๎างถนนลาดยางแบบ
กิจกรรม : ซํอมสร๎างผิวทางแอสฟัลติก
2.ระเบียบวําด๎วยการบริหาร
Polymer Modified Asphalt สาย
คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด๎วยยางธรรมชาติ
งบประมาณ 2548 ข๎อ 24 วรรคสอง
แยกทางหลวงหมายเลข 362 – ศูนย์ สาย แยก ทล.2247 – บ๎านวังมํวง ตาบลวังมํวง 3. ประกาศ ก.น.จ. ข๎อ 1 เป็นการโอน
ราชการจังหวัดสระบุรี ตาบลตะกุด
อาเภอวังมํวง จังหวัดสระบุรี
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายของ
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
จังหวัดที่ไมํมผี ลกระทบกับแผนปฏิบัติ
งบประมาณ 25,480,000.- บาท
งบประมาณ 25,480,000.- บาท
ราชการประจาปีของจังหวัด
หนํ ว ยด าเนิ น การ : แขวงทางหลวง หนํวยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด (1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ชนบทจังหวัดสระบุรี
สระบุรี
โครงการ
(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ

เหตุผลความจาเป็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากสถานที่ดาเนินการโครงการเดิมได๎การดาเนินการ
กํอสร๎างโดยองค์การบริหารสํวนจังหวัดสระบุรี จึงทาให๎โครงการเกิดความซ้าซ๎อน สํงผลให๎แขวงทางหลวง
ชนบทสระบุรีไมํสามารถดาเนินการกํอสร๎างโครงการดังกลําวได๎
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่แขวงทาง
หลวงชนบทสระบุรีเสนอฯ
แนวทางการดาเนินการของจังหวัด
1. รายงาน ก.น.จ.
2.ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
3. จัดทาและสํงรายงานด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นาเสนอรายละเอียดที่ประชุมดังนี้
รายการเดิม
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี
กิจ กรรมหลัก ที่ 3 จัด งานเส๎ น ทางสานฝั น สูํ
แหลํงทํองเที่ยว เพื่อเรา เพื่อโลก (อาเภอเมือง
สระบุรีอาเภอวังมํวง อาเภอมวกเหล็ก อาเภอ
หนองแซง)
งบประมาณ 10,000,000.- บาท
หนํ ว ยด าเนิ น การ : ส านั ก งานสํ ง เสริ ม การ
ปกครอง
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายการทีข่ อโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ กระตุ้ น ตลาดการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดงานเส๎นทางสานฝันสูํแหลํง
ทํองเที่ยว เพื่อเรา เพื่อโลก (อาเภอเมืองสระบุรี
อาเภอวังมํวง อาเภอมวกเหล็ก อาเภอหนองแซง)
งบประมาณ 10,000,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : อาเภอเมืองสระบุรี
อาเภอวังมํวง อาเภอมวกเหล็ก อาเภอหนองแซง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.ระเบียบวําด๎วยการบริหาร
งบประมาณ 2548 ข๎อ 24
2. ประกาศ ก.น.จ. ข๎อ 1 เป็นการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจํายของจังหวัดทีไ่ มํมผี ลกระทบ
กับแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของ
จังหวัด
(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ
(จ) หน่วยดาเนินการ

/เหตุผลความจาเป็น...

-4เหตุผลความจาเป็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากเปลี่ยนหนํวยดาเนินการเพื่อให๎สอดคล๎องกับเนื้อ
งานในการจัดกิจกรรม
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่ สานักงาน
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี เสนอฯ
แนวทางการดาเนินการของจังหวัด
1. รายงาน ก.น.จ.
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นาเสนอรายละเอียดที่ประชุมดังนี้
รายการเดิม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า
แบบบูรณาการระดับพื้นที่
(1)กิจกรรม ขุดลอกฝายบ๎านซับใหญํ หมูํที่ 7 ตาบล
ซับสนุํน อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
งบประมาณ 2,940,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี
(2)กิจกรรม สถานีโรงสูบน้าด๎วยไฟฟ้า พัฒนาแหลํง
น้าคลองห๎วยบําและติดตั้งบานประตูปิด-เปิด ตาบล
โคกสะอาด อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 1 แหํง
งบประมาณ 4,410,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี
(3)กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบํอบัว
สวยน้าใสจากพลังงานธรรมชาติ ตาบลแสลงพัน
อาเภอวังมํวง จังหวัดสระบุรี
งบประมาณ 2,970,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี

รายการทีข่ อโอนเปลี่ยนแปลง

ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า กิจกรรมที่ขอ
แบบบูรณาการระดับพื้นที่
เปลี่ยนแปลงตามข้อ
(1)กิจกรรม ขุดลอกคลองห๎วยแรํ ตาบลบ๎านแก๎ง 3.1 -3.3
หมูํที่ 2 หมูํที่ 6 และหมูํที่ 8 อาเภอเฉลิมพระ
(1). ระเบียบวําด๎วยการ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี
บริหารงบประมาณ
งบประมาณ 2,940,000.- บาท
รายจํายสาหรับแผนงาน
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง บูรณาการ พ.ศ. 2559
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ข๎อ 12
(2).ระเบียบวําด๎วยการ
(2)กิจกรรม ขุดลอกอํางเก็บน้าบ๎านหนองตอ
บริหารงบประมาณ
ตะเคียน ตาบลลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก
2548 ข๎อ 24
จังหวัดสระบุรี
(3). ประกาศ ก.น.จ.
งบประมาณ 4,400,000.- บาท
ข๎อ 1 เป็นการโอน
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี
รายจํายของจังหวัดทีไ่ มํมี
ผลกระทบกับแผนปฏิบัติ
(3)กิจกรรม การจัดการบริหารน้าบํอบัวบ๎านมณี ราชการประจาปีของ
โชติสูํความยั่งยืน ตาบลแสลงพัน อาเภอวังมํวง
จังหวัด
จังหวัดสระบุรี
(1) การเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ 2,970,000.- บาท
รายละเอียดโครงการ
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง ( ข ) พื้ น ที่ ด า เ นิ น
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี
โครงการ

เหตุผลความจาเป็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากสถานที่ดาเนินการเป็นกิจกรรมที่ซ้าซ๎อนกับการ
ดาเนินการปีงบประมาณ 2560
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่สานักงาน
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี เสนอฯ
/แนวทางการ...

-5แนวทางการดาเนินการของจังหวัด
1. รายงาน ก.น.จ.
2. รายการ (1)-(2) ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
3. จัดทาและสํงรายงานด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นาเสนอรายละเอียดที่ประชุมดังนี้
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด
สระบุรี
กิจกรรม ปรับปรุงหลอดไฟพร๎อมโคมไฟแก๎ว
ถนนสายคูํวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
จานวน 108 ต๎น
งบประมาณ 270,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี
กิจกรรม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศศาลาเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา วัดพระพุทธบาทราช
วรมหาวิหาร
งบประมาณ 256,800.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดสระบุรี
กิจกรรม ปรับปรุงฝ้าเพดานและทาสีศาลา
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร
งบประมาณ 526,800.- บาท
หนํ ว ยด าเนิ น การ : ส านั ก งานสํ ง เสริ ม การ
ปกครองท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี

1.ระเบียบวําด๎วยการ
บริหารงบประมาณ
2548 ข๎อ 24
2. ประกาศ ก.น.จ.
ข๎อ 1 เป็นการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจําย
ของจังหวัดที่ไมํมี
ผลกระทบกับ
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของจังหวัด
(1) การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ
(ก) กิจกรรม
3.ระเบียบวําด๎วยการ
บริหารงบประมาณ
รายจําย สาหรับ
แผนงานบูรณาการ
พ.ศ.2559 ข๎อ 12

เหตุผลความจาเป็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณไปแล๎ว
เมื่อปีงบประมาณ 2560
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่สานักงาน
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี เสนอฯ
แนวทางการดาเนินการของจังหวัด
1. รายงาน ก.น.จ.
2. รายการ (1) - (2) ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ เนื่องจากเปลี่ยนแปลง
ประเภทครุภัณฑ์ที่ได๎รับ
3. จัดทาและสํงรายงานด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด

/สานักงาน...

-6สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
รายการเดิม

นาเสนอรายละเอียดที่ประชุมดังนี้

รายการทีข่ อโอนเปลี่ยนแปลง

ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิต โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่ม
1. ระเบียบวําด๎วยการ
ทางการเกษตรปลอดภัย
ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย
บริหารงบประมาณ
(1)กิจกรรม ขุดลอกคลองเพื่อการเกษตร บริเวณ
(1)กิจกรรม ขุดลอกคลองพระพุทธบาทน๎อย
รายจํายสาหรับแผนงาน
คลองห๎วยแรํ หมูํที่ 1-4 ตาบลต๎นตาล และหมูํที่ 3 หมูํที่ 10 ตาบลสองคอน อาเภอแกํงคอย
บูรณาการ พ.ศ. 2559
ตาบลพระยาทด อาเภอเสาไห๎
ข๎อ 12
งบประมาณ 1,931,900.- บาท
งบประมาณ 1,900,000.- บาท
2.ระเบียบวําด๎วยการ
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง บริหารงบประมาณ
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี
2548 ข๎อ 24 3.
ประกาศ ก.น.จ. ข๎อ 1
เป็นการโอน
(2)กิจกรรม ซํอมแซมเส๎นทางเพื่อการขนสํงสินค๎า (2)กิจกรรม ซํอมแซมเส๎นทางเพื่อการขนสํงสินค๎า เปลี่ยนแปลง
เกษตร ตาบลหน๎าพระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ เกษตร อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
งบประมาณรายจํายของ
จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว๎าง 6.00 เมตร ระยะทาง จานวน 3 แหํง ดังนี้
จังหวัดที่ไมํมผี ลกระทบ
ไมํน๎อยกวํา 2.600 กิโลเมตร จานวน 1 เส๎นทาง
(2.1) ปรับปรุงซํอมแซมชั้นโครงสร๎างทางดิน
กับแผนปฏิบตั ิราชการ
งบประมาณ 12,740,000.- บาท
ซีเมนต์ผสมน้ายาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว
ประจาปีของจังหวัด
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง ลาดยางแบบ Cape Seal จากสามแยกบ๎านกอก
(1) การเปลี่ยนแปลง
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี
หมูํที่ 6 ถึงบ๎านลาดเขาปูน หมูํที่ 8 ตาบลบ๎าน
รายละเอียดโครงการ
แก๎ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
(ก) กิจกรรม
งบประมาณ 6,825,000.- บาท
(ข) พื้นที่ดาเนิน
(2.2) ปรับปรุงซํอมแซมถนนดินซีเมนต์ผสมโพ โครงการ
ลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ลาดยาง Cape seal สายบํอ
หิน-เขตตาบลเขาดินพัฒนา ตาบลพุแค อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี งบประมาณ
4,390,300.- บาท
(2.3) ซํ อ มแซมถนนแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
ซอย 6 ซ๎ายหมูํที่ 6 ตาบลหน๎าพระลาน อาเภอ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สระบุ รี งบประมาณ
1,524,700.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรี

เหตุผลความจาเป็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากสถานที่ดาเนินการเป็นกิจกรรมที่ได๎รับจัดสรร
งบประมาณได๎ดาเนินการไปแล๎วเมื่อปีงบประมาณ 2560
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ

/แนวทางการ...

-7มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่สานักงาน
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจังหวัดสระบุรีเสนอฯ
แนวทางการดาเนินการของจังหวัด
1. รายงาน ก.น.จ.
2. ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
3. จัดทาและสํงรายงานด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด
ระเบี ยบวาระที่ 4.2 พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการเปลี่ ยนแปลงกิ จ กรรมภายใต้
แผนงานเดียวกัน ตามโครงการของจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบภาค)
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี นาเสนอรายละเอียดที่ประชุมดังนี้
รายการเดิม
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
กิจรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการปลูกพืชที่เหมาะสมโดย
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช๎เองรองรับการผลิตพืช
ปลอดภัยของระบบสํงเสริมการเกษตร
แปลงใหญํ จังหวัดสระบุรี
(1) จ๎างเหมาผลิตปุย๋ น้าหมัก เงิน
งบประมาณ 510,000.- บาท
(2) จ๎างเหมาผลิตปุ๋ยหมักสูตร
พระราชทาน งบประมาณ
1,275,000.- บาท
(3) จัดซื้อวัสดุการเกษตร งบประมาณ
10,200,000.- บาท
งบประมาณ 11,985,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สถานีพัฒนาที่ดิน
สระบุรี

รายการทีข่ อโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
กิจรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการ
ปลูกพืชที่เหมาะสมโดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช๎เอง
รองรับการผลิตพืชปลอดภัยของระบบสํงเสริม
การเกษตรแปลงใหญํ จังหวัดสระบุรี
(1) จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์อดั เม็ด จานวน
1,498.125 ตัน ราคาตันละ 8,000.- บาท
จานวนเงิน 11,985,000.- บาท

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.เป็นไปตามระเบียบวําด๎วยการบริหาร
งบประมาณ 2548 ข๎อ 24
2. เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. ข๎อ 1
เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจํายของจังหวัดทีไ่ มํมผี ลกระทบกับ
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัด
(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ
(ก) กิจกรรม
(ค) งบรายจ่าย

งบประมาณ 11,985,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี

เหตุผลความจาเป็น ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากกิจกรรมการดาเนินงานอยูํในชํวงฤดูฝนการจ๎าง
เหมาผลิตปุ๋ยน้าหมักจึงไมํเหมาะสมตามชํวงฤดูกาล
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่สถานีพัฒนา
ที่ดินจังหวัดสระบุรีเสนอฯ

/แนวทางการ...

-8แนวทางการดาเนินการของจังหวัด
1. รายงาน ก.น.จ.
2. จัดทาและสํงรายงานด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด
สานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นาเสนอรายละเอียดที่ประชุมดังนี้
รายการเดิม
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
กิจรรม : การเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
การแขํงขันขององค์กรเกษตรกร
(1) ตู๎เย็น จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 80,000.- บาท จานวนเงิน
320,000.- บาท

รายการทีข่ อโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
กิจรรม : การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการ
แขํงขันขององค์กรเกษตรกร
(1) ตู๎แชํ จานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ
80,000.- บาท จานวนเงิน 320,000.- บาท

(2) โรงเรือนคัดแยกผลผลิตผัก ตาบล
ธารเกษม อาเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี จานวนเงิน 297,000.- บาท
งบประมาณ 617,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี

(2) โรงเรือนคัดแยกผลผลิตผัก ตาบลหนองยําง
เสือ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวนเงิน
297,000.- บาท
งบประมาณ 617,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรี

(3) รถเกี่ยวข๎าว จานวน 1 คัน ขนาด
105 แรงม๎า
จานวนเงินงบประมาณ 1,702,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี

(3) รถเกี่ยวข๎าว จานวน 1 คัน
ขนาด 230 แรงม๎า จานวนเงินงบประมาณ
1,890,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรี

(4) รถ 6 ล๎อ จานวน 2 คัน
จานวนเงินงบประมาณ 3,600,000.- บาท
หนํว ยด าเนิน การ : ส านั กงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี

(4) รถ 10 ล๎อ จานวน 1 คัน
จานวนเงินงบประมาณ 2,811,000.- บาท
หนํวยดาเนินการ : สานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรี

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบวําด๎วยการบริหาร
งบประมาณรายจํายสาหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 ข๎อ 12
2.ระเบียบวําด๎วยการบริหาร
งบประมาณ 2548 ข๎อ 24
3. ประกาศ ก.น.จ. ข๎อ 1 เป็นการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายของ
จังหวัดที่ไมํมผี ลกระทบกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด
(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ
(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดาเนินโครงการ
(ค) จานวนเงินงบประมาณ

เหตุผลความจาเป็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากเปลี่ยนพื้นที่ดาเนินการและกิจกรรม เนื่องจากสถานที่
ยังไมํมคี วามพร๎อมในการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่ สานักงาน
เกษตรจังหวัดสระบุรีเสนอฯ
แนวทางการดาเนินการของจังหวัด
1. รายงาน ก.น.จ.
2. ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ

/ศูนย์วิจัย...

-9ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1
รายการเดิม
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตไกํพื้นเมือง
งบประมาณ 5,569,000.- บาท
หน่ วยดาเนิ นการ : ศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1

นาเสนอรายละเอียดที่ประชุมดังนี้
รายการทีข่ อโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไกํ
พื้นเมือง
งบประมาณ 5,569,000.- บาท
หน่วยดาเนินการ : สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
สระบุรี

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.ระเบียบวําด๎วยการบริหาร
งบประมาณ 2548 ข๎อ 24
2. ประกาศ ก.น.จ. ข๎อ 1 เป็นการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายของ
จังหวัดที่ไมํมผี ลกระทบกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด
(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ
(จ) หน่วยดาเนินการ

เหตุผลความจาเป็นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากหนํวยดาเนินการเนื่องจากกรมปศุสัตว์ได๎มีคาสั่งที่
719/2560 เรื่องมอบอานาจการบังคับบัญชา และกากับดูแลศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงวันที่ 18
กันยายน 2560 ข๎อ 2 ให๎ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัต ว์ที่ 1 อยูํภายใต๎การบังคับบัญชาและกากับดูแลขอ
ผู๎อานวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ซึ่งมีสานักงานตั้งอยูํ ที่จังหวัดปทุมธานี)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่ศูนย์วิ จัยและ
พัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1 เสนอฯ
แนวทางการดาเนินการของจังหวัด
1. รายงาน ก.น.จ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธาน

ให๎หนํวยงานที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เริ่มกระบวน
จัดซื้อจัดจ๎างแบบมีเงื่อนไขท๎ายประกาศ วําจะสามารถลงนามในสัญญาจ๎างได๎ เมื่อได๎รับการ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากสานักงบประมาณ และต๎องระบุรายละเอียดในสัญญาจ๎างให๎
ชั ด เจนถึ ง เงื่ อ นไขหลั ก ประกั น สั ญ ญา ข๎ อ ก าหนดรายละเอี ย ด รายการแตํ ล ะประเภท
สถานะภาพของโครงการ รวมถึงแผนปฏิบัติให๎ชัดเจน

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ผู๎บันทึกรายงานการประชุม
(นางกชพร หอมกลิ่นยา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม
(นายทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม)
ผู๎อานวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

