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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
คร้ังที่ 2/2564 

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.  

ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
 

 

ผูมาประชุม 
 

1. นายสยาม  ศิริมงคล ผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน/ี 
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายเวียงชัย  แกวพินิจ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

4. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

5. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ 

6. นางภควัลรัตน  มณีสรอย (แทน) ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
7. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นายอําไพ  ประเสริฐสังข  เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นายจักริน  พิชาล ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

10. นางสาวนันทนิตย  มานตา  (แทน) เกษตรจังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายณัฐวุฒิ  รัตนมณี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กรรมการ 
12. นายธนายุทธ  ใยแกว (แทน) ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
13. นางจีระนันท  สวางดวง (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
14. นายสุวิทย  เศรษโฐ เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นางพิรุณวรรณน  จงใจภักดิ์ พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ  
16. นายกิจธนะ  ธรากิตติรัฐ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
17. นายสมบัติ  ภูศรีฤทธิ ์ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
18. นายวุฒิพงษ  ศิริสถิตย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
19. นายสิทธิมา  ดวงสุภา (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
20. นางสุภาพร  วงศสมศร ี (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
 

กรรมการ 
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22. นายสญัญพงศ  เมืองนางชัยวฒุ นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวลําภู  

กรรมการ 

23. นายชวลิต  จบด ี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ 
24. นายราชันย  วะนาพรม นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
25. นายเกรียงศกัดิ์  หอนงาม นายกองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ 

จังหวัดอุดรธานี 
กรรมการ 

26. นายวุฒิชัย  ญาณเดโช (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการ 

27. วาที่ รต.วัชรินทร กรวยทอง (แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
28. นางจิดาภา  สุนทรธนากลุ รองประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

หนองคาย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
กรรมการ 

29. นางเกศษิณ  ลํามะยศ ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเลย กรรมการ 
30. นายคงศกัดิ์  สวัสดิภาพ ประธาน อสม.จังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
31. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
32. นางศริิวัฒนา  ปทุมซาย ขาราชการบํานาญ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
33. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษไพบูลย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออก – 

เฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

34. นายวันชัย  จันทรพร รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการและ
เลขานุการ 

35. นายจํารัส  นาแฉลม หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

36. นายณัฐพงศ  คําวงศปน หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

37. นายพิชัย  พาศรี หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รองประธานกรรมการ 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ 

1. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง อําเภอเฝาไร  

  จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ ติดราชการ 

3.  นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
4.  นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง  

   จังหวัดหนองบัวลําภ ู
กรรมการ ติดราชการ 

5. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม     
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ ติดภารกิจ 

6. ผศ.พิศมัย  ธารเลิศ ผูแทนคณะทํางานพัฒนาองคกรชุมชน  
  จังหวัดอุดรธานี 
 

กรรมการ ติดภารกิจ 
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7.  นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหา 
 ความยากจน จังหวัดเลย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

8.  นายวาป  เณระสุระ ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาสังคม  
 ดานสังคม จังหวัดบึงกาฬ   

กรรมการ ติดภารกิจ 

9. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม  

 

1. นายพรเทพ  ศรีวรานันท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
2. นายธนวรรธน  จริงสันเทียะ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
3. นายกิตติโชค  สังฆรัตน วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ/โครงการชลประทานอุดรธานี 
4. นายคลายพงศ  เพ็งธรรม นายชางชลประทาน/โครงการชลประทานอุดรธานี 
5. นายสามารถ  ศรีมุงคุน (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1 
6. นายทินกร  แสงอาวุธ ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากุมภวาป 
7. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8. นายเจษฎา  ปานะถึก ผอ.กลุมงานยุทธศาสตร สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
9. นางสาวสุภาพร  ลียะบุตร เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
10.  นายภควัตร  คําพวง (แทน) พัฒนาการจังหวัดหนองคาย 
11.  นายพีรพงษ  สิทธิเจริญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดิน 

และจัดระบบน้ําเพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 
12.  ผศ.ดร.ณัฎฐา  นธิกิุลวรวงศ (แทน) คณบดีคณะสหวิทยการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

วิทยาเขตหนองคาย 
13.  นางสาวสมโภชน  บุญชื่น  (แทน) เกษตรจังหวัดหนองคาย 
14.  นายปราโมทย  จันทรวิทุร ผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
15.  นายพัฒนากร  โลกธาตุ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 
16.  นางลดาวัลย  โภคานิตย ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรฯ 
17.  นายวงศกร  เรียนชาร ี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงหนองคาย 
18.  นายปริภัทร  ปูวัง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
19.  นางสาวสุภาพร  สียะบุตร เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
20.  นายวินัย สีเที่ยงธรรม  (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย 
21.  นายอนุวัฒน  วรรักษ (แทน) เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 
22.  นางสุพัตรา กิบบินส เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
23.  นางสาวณัฎา ไชยภักด ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
24. นางนภาพร  แกวสี ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
25. นายวีรภัทร  ขาวสําอางค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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26. นายอัจฉริยะ  พันแฮด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

27. นางสาวกานตพิชชา แหลมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

28. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
29. นางสาวมาลินทร  พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
30. นางสาวปริตา  พันแสง เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
31. นางสาวรณิดา  โสภา เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  นายสยาม  ศิริมงคล ผู ว าราชการจังหวัดอุดรธานี /   
หั วหน ากลุ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ย ง เหนื อตอนบน  1           
เปนประธานท่ีประชุมและไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน  การประชุ มคณะกรรมการบริหารงานกลุ ม จั งหวั ด            
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564 ประกอบดวย 

1. การพิจารณาการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. การขอความ เ ห็นชอบการขอ ใช เ งิน เหลื อจ า ย               
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2564 
ประกอบดวย 

2.1 เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานที่ดินและสิ่งกอสราง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

2.2  เ พ่ือดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ           
กลุ มจั งหวัดภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือตอนบน 1 ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. การโอนสินทรัพยที่เกิดจากเงินงบประมาณรายจาย
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และที่เกิดจาก
การใชจายงบประมาณของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2564 
ประธาน  กลุ มจั งห วั ดภ าคตะวั นออก เ ฉี ย ง เ หนื อตอนบน  1                 

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ 2564              
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหกับคณะกรรมการไดตรวจสอบแลว 
ตามหนังสือที่ มท 0227.5 (อด)/ว 1027 และ ว 1028 ลงวันที่          
22 กุมภาพันธ 2564 ซึ่งไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ.         
ที.่http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th/new/รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อทราบ
และตรวจสอบแลวและไมมีกรรมการทานใดแกไข จึงขอใหรับรอง
รายงานการประชุมในครั้งนี้ ตอไป   

มติที่ประชมุ      รับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวท่ีแลว 
ประธาน      3.1 รายงานความกาวหนาการโอนสินทรัพยกลุมจังหวัด         
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
         3.1.1 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1                

ไดตรวจสอบ พบวายังมีรายการในระบบ GFMIS ของกลุมจังหวัดที่ไดมา
จากการใชจายเงินงบประมาณรายจายของกลุมจังหวัด ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2559 ที่ยังไมไดดําเนินการโอน       
ใหกับหนวยงานที่ไดรับงบประมาณ จํานวน 16 หนวยงาน 59 รายการ  
          (1) คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก . )  ครั้ ง ท่ี  1/2564 เมื่ อวันที่  2 กุมภาพันธ  2564             
มีมติเห็นชอบรับโอนสินทรัพย ในระบบ GFMIS.ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 11 หนวยงาน               
48 รายการ  
  (2 ) รายการสินทรัพยที่ ถอนออกจากวาระ 
เนื่องจากเอกสารแจงยืนยันจากหนวยงานยังไมครบ ซึ่งกลุมจังหวัดฯ 
ไดประสานหนวยงานจัดสงเอกสารเพ่ิมเติม ดวยแลว จํานวน           
4 หนวยงาน 6 รายการ ประกอบดวย   
       1. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุดรธานี จํานวน 3 รายการ 
       2. สํานักงานชลประทานที่ 5  
จํานวน 1 รายการ 
       3. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 รายการ 
           4..สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 10  
จํานวน 1 รายการ 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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 ท้ังนี้ รายการ ที่ 1 – 3 อยูระหวางหนวยรับโอนสินทรัพย
นําเขาที่ประชุมของสภาในการรับโอนสินทรัพย และแจงกลับมายัง
กลุมจังหวัดฯ รายการที่ 4 อยูระหวาง ผูอํานวยการสํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษที่ 10 ลงนามในแบบฟอรมแจงการยืนยันหนวยรับโอน
สินทรัพย   
            (3) คงเหลือหนวยงานที่ยังไมไดแจงยืนยัน จํานวน            
2 หนวยงาน 4 รายการ ประกอบดวย 

1. ที่ทําการปกครองอําเภอบานดุง  
จํานวน 1 รายการ 

2. สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี  
จํานวน 3 รายการ 

ทั้งนี้ รายการท่ี 1 – 2 ยังไมไดแจงยืนยันหนวยงานที่
จะรับโอน 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1            
ไดประชุมหารือการโอนสินทรัพยท่ีเกิดจากงบประมาณรายจาย            
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เมื่อวันพุธ       
ที่ 12 พฤษภาคม 2564  เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา 
อุปสรรค ในการโอนสินทรัพยดังกลาว โดยมี นายวันชัย จันทรพร            
รองผูวาราชการ จังหวัดอุดรธานี เปนประธานที่ประชุม ซึ่งมี
หนวยงานที่เขารวมประชุม ประกอบดวย คลังจังหวัดอุดรธานี  
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ธนารักษพื้นที่ อุดรธานี  สหกรณจังหวัด
อุดรธานี สําหรับนายอําเภอบานดุง ไมไดเขารวมประชุมเนื่องจาก
ติดภารกิจ แตจะจัดสงเอกสารใหในภายหลัง สําหรับกรณีของ
สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย 8 รายการ 
ประกอบดวย  

- กรณีรายการครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ  ไดแก  
1. เครื่องชั่งขนาด 3 X 8 เมตร พิกัด 50 ตัน  
2. เครื่องชั่งขนาด 3 X 8 เมตร พิกัด 50 ตัน   
3. รถเกี่ยวนวดขาว จํานวน 1 คัน พรอมรถพวงลากลอ  
4. เครื่องซีลสุญญากาศ 
5. รถบรรทุกหกลอ (4 ตัน 3,500 cc) 

- กรณีรายการ ที่ดิน/สิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ ไดแก  
1. โรงคลุมขนาด 10 X 10 เมตร 
2. โรงเรือนพรอมอุปกรณประกอบเพื่อสงเสริมการปลูก

และรวบรวมขาวและถั่วเหลืองครบวงจร   
3. ลานตาก สําหรับมันสําปะหลัง ขนาด 2,064 

ตารางเมตร    
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คงเหลือรายการที่ดิน/สิ่งกอสราง  จํานวน 3 รายการ           
ที่ยังคางในระบบ GFMIS ซึ่งเกิดปญหาติดขัดในเรื่องการโอนสินทรัพย 
เนื่องจากสหกรณจังหวัดรายงานใหทราบวาไมใชภารกิจของกรมฯ 
ซึ่ งหากรับโอน จะมีการบริหารจัดการซึ่ งมีคาใชจ ายในการ          
ซอมบํารุงรักษา ดังนั้น นายวันชัย  จันทรพร รองผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี จึงไดขอประสานหารือเปนการภายในกับผูบริหาร
กรมสงเสริมสหกรณ เพ่ือขอความอนุเคราะหใหกรมสงเสริมสหกรณ 
พิจารณารับโอนสินทรัพย สําหรับรายการที ่ด ิน/สิ ่งปลูกสราง
ดังกลาว ไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสินทรัพย
ดังกลาวเปนรายการตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยสํานักงาน
สหกรณจังหวัดอุดรธานี เปนหนวยดําเนินการ ดังนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชน
ตอเกษตรกรในพื้นที่และคาใชจายในการบํารุงรักษาตลอดจนคาใชจาย
ดานอื่น ๆ ซึ่งไมไดเปนภาระคาใชจายของกรมสงเสริมสหกรณ 
เพราะสหกรณการเกษตรในพ้ืนท่ีที่มีความประสงคขอใช/ขอเชา 
ตามแนวทางของกรมธนารักษ และจะรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวทั้งสิ้น            
และจากการประสานหารือไปนั้น อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ           
ไดรับทราบและเขาใจแนวทางที่จะรับโอนสินทรัพย ซึ่งไมขัดของ
และสามารถดําเนินการได สําหรับรายการท่ีดิน/สิ่งปลูกสราง จํานวน   
3 รายการ แลว และมอบหมายใหกลุมจังหวัดฯ จัดทําหนังสือ        
เพ่ือ ขอความอนุเคราะห ถึงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ในการ
พิจารณารับโอนสินทรัพย สําหรับรายการที่ดิน/สิ่ งปลูกสราง
ดังกลาว 

ทั้งนี้ กรณี รายการของที่ทําการปกครองอําเภอบานดุง 
กลุมจังหวัดฯ ไดมีหนังสือแจงใหรายงานพื้นที่ในการดําเนินงาน
กอสรางโครงการอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด ซึ่งกลุมจังหวัดฯ 
ยังไมไดรับแจงรายงานผลจากที่ทําการปกครองอําเภอบานดุง 

 (4) กลุมจังหวัดฯ ไดโอนสินทรัพย ตามมติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 
1/2564 ใหกับสวนราชการเรียบรอยแลว จํานวน 4 หนวยงาน             
12 รายการ  ราคาทุนที่ ไดมาทั้ งสิ้น  426,958.00 บาท 
ประกอบดวย 

     (4.1) สํานักงานจังหวัดอุดรธานี จํานวน 3 รายการ ไดแก  
  - เครื่องสํารองไฟ UPS BCN Micro Power 2000 VA 
  - เครื่องเสียง พรอมอุปกรณ 
  - บอรดไม (บอรดประชาสัมพันธ) กรุชานออย

กํามะหยี่ ขนาด 120*240 ซม. 
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     (4.2) สํานักงานจังหวัดเลย จํานวน 5 รายการ ไดแก 
  - กลองถายรูปดิจิตอล Nikon D5100 
  - คอมพิวเตอรโนตบุค ACER ASPIRE 4745 G 
  - คอมพิวเตอร HP PAVILLION P63751L 
  - คอมพิวเตอร HP Pavilon P6783 พรอมจอ LED 20” 
  - iPad 2 Wifi 3G 64 GB 

      (4.3) สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 รายการ 
ไดแก 

  - กลองถายรูปดิจิตอล Canon Power Shot SX 20IS 
  - คอมพิวเตอร Aspire 3810 TG-354G32n/ 

X009 และจอมอนิเตอร LCD 
  - คอมพิวเตอร ยี่หอ HP P6786L,HP Laser Jet 

1102,Printer Canon MP 287 Tank 
       (4.4) สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 รายการ ไดแก 
  - คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ,เครื่องพิมพ Canon 

MX 366  
นายวันชัย  จันทรพร    กลุมจังหวัดฯ เมื่อสงหนังสือถึงกรมสงเสริมสหกรณแลว  
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี  ขอใหมีการติดตามความคืบหนาดวย 

มติที่ประชมุ    รับทราบ และมอบหมายใหกลุมจังหวัดฯ ติดตาม 
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ประธาน        3.1.2.การโอนสินทรัพยของกลุมจังหวัดโครงการ              
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด กรณี จังหวัด
หนองคาย  

        (1)  โครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร าง           
ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. 2560 
(เพ่ิมเติม) กิจกรรม สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต
และแปรรูปการผลิต รายการครุภัณฑ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 
(ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบ  ไมนอยกวา 2,400 ซีซี ราคาทุน          
ที่ไดมา 1,212,000 บาท 
    (2) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม การติดตั้งจอ LED Full 
Color หนาศาลากลางจังหวัดหนองคาย รายการสินทรัพยในระบบ GFMIS 
รายการครุภัณฑ จอ LED Full Color หนาศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
ขนาด 12.4 * 6.7 เมตร (ดานหนา) จํานวน 1 จอ ราคาทุนที่ไดมา 
4,982,669 บาท 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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  ทั้ ง  2 รายการ กลุ มจั งหวัดฯ ไดดํ าเนิ นการ          
ตามกระบวนการ ข้ันตอน โดยกรมบัญชีกลางไดบันทึกขอมูลบัญช ี       
ในระบบ GFMIS การโอนสินทรัพย และกลุมจังหวัดฯ ไดบันทึก
ปรั บปรุ ง ล า งบัญชีค าจํ าหน ายสินทรัพย เพื่ อ โอนสินทรัพย            
ใหสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคายและองคการ
บริหารสวนจังหวัดหนองคาย ใชประโยชนตามวัตถุประสงค             
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนเรียบรอยแลว 

มติที่ประชมุ      รับทราบ 

    3.1.3 สรุปรายการโอนสินทรัพยท่ีผานมติความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.)  
 

 

ที่ จังหวัด 

สถานะการดําเนินงาน 

อยูระหวาง 

แจงยืนยันหนวยรับโอน 

(รายการ)/หนวยงาน 

ผานมติ ก.บ.ก. 

(รายการ) 

อยูระหวาง 

การโอน 

(รายการ) 

ดําเนินการแลวเสร็จ 

(รายการ) 

คิดเปนรอยละ 

(ที่ดําเนนิการ 

แลวเสร็จ) 

1 อุดรธาน ี - 95 53 11 11.58 

2 หนองคาย - 116 - 2 1.72 

3 เลย - 171 - 1 0.58 

4 หนองบัวลําภ ู - 158 - - - 

5 บึงกาฬ - 212 - 16 7.55 

6 กลุมจังหวัดฯ 11/7 48 - 12 25.00 

 รวม 11 800 53 42 5.25 

 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ไดขอขยายเวลาการอนุมัติ
ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง                     
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑที่มี
คุณภาพดีโดยไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาการยกเวนการปฏิบัติ          
ตามระเบียบฯ ใหแกจังหวัดและกลุมจังหวัด ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังจากนั้น หากมีความประสงค
จะโอนพัสดุคุณภาพดี ตองใหชี้แจงเหตุผลและหลักการ ตอ กวจ. 
เพ่ือพิจาณาเปนรายกรณไีป 
 
 
   

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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 ดังนั้น จึงขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด สํารวจรายการ
สินทรัพยท่ีมีอยูในระบบ GFMIS นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อขอความ
เห็นชอบหนวยงานที่รับโอนและดําเนินการตามขั้นตอนการโอนสินทรัพย 
ใหทันตามระยะเวลา ที่กําหนด ตอไป 
 

ประธาน  เนื่องจากสถานะรายการโอนสินทรัพยที่แลวเสร็จคิดเปน        
รอยละ 5.25 ซึ่งมีจํานวนนอย ขอมอบหมายรองผูวาราชการ
จั งหวัด อุดรธานี  นายวันชัย  จันทรพร  ในฐานะกรรมการ            
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ.
(ก.บ.ก.) เรงรัดการดําเนินการโอนสินทรัพยใหเปนไปตามเปาหมาย          
ที่กําหนด 

มติที่ประชมุ      รับทราบ 

ประธาน    3.2 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563             
ที่กันเงินไว เบิกเหลื่อมป จํานวน 5 โครงการ 17 กิจกรรม 
งบประมาณ 262,423,216.52 บาท โดยมีผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ (ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)   
      1. ดําเนินการแลวเสร็จ (เบิกจายแลวเสร็จ) จํานวน             
5 โครงการ 13 กิจกรรม จํานวน 229,250,447.48 บาท 
      2.  อยู ระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ          
4 กิจกรรม เบิกจายแลว จํานวน 6,892,721.60 บาท คงเหลือ     
ที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 26,280,047.44 บาท ประกอบดวย 
  2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน           
การผลิตสินคาเกษตร จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 
   (1) กิ จกรรม พัฒนาแหล งน้ํ าบึ งชวน             
ตําบลบานขาว อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 700,000 ลูกบาศกเมตร พรอมปรับปรุงอาคารรับน้ํา 
งบประมาณ 30,000,000 บาท กันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 
3,224,874.54 บาท หนวยดําเนินการ คือ โครงการชลประทาน
อุดรธานี 
   (2) กิจกรรม ขุดลอกหนองไชยวาน        
บานไชยวาน หมูที่ 2 ตําบลไชยวาน อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธาน ี
ปริมาตรดินขุด ไมนอยกวา 118,610 ลูกบาศกเมตร งบประมาณ 
6,808,800 บาท กันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 3,230,000 บาท 
หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อุดรธานี 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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  2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ทองเที่ยว
ตามเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic.Route).และนาคี  รูท 
(Nakhee Route) จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 
   (1) กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว 
ตําบลลําภู อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู งานกอสราง 
สะพานทางเดินชมพรรณไมน้ํา ความยาวไมนอยกวา 300.00 เมตร 
งบประมาณ 6,808,800 บาท กันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 
7,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการ             
และผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 
   (2) กิจกรรม พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
แหลงทองเที่ยวพิพิธภัณฑบานเชียง กอสรางอาคารศูนยตอนรับ
นักทองเที่ยว ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน ี
งบประมาณ 20,850,000 บาท กันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 
17,880,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการ            
และผังเมืองจังหวัดอุดรธาน ี
 ท้ังนี้  ขอใหหน วยงานไดรายงานผลการดํา เนินงาน              
ใหที่ประชุมทราบ ในลําดับตอไป 
 

  กิ จ กร รม  พัฒนาแหล งน้ํ า บึ ง ช วน  ตํ าบลบ า นขาว               
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
700,000 ลูกบาศกเมตร พรอมปรับปรุงอาคารรับน้ํา งบประมาณ 
3 0 , 0 0 0 , 0 0 0  บ า ท  กั น เ งิ น ไ ว เ บิ ก เ ห ลื่ อ ม ป . จํ า น ว น
3,224,874.54.บาท หนวยดําเนินการ คือ โครงการชลประทาน
อุดรธานี  

  ผลการดําเนินงานปจจุบันไดประมาณรอยละ 98 งานที่ยัง
ไมไดดําเนินการคือ งานขุดลอก คาดวาจะเบิกจายไดทันภายใน
เดือนมิถุนายน 2564 

 

ประธาน  เงินที่กันไวเบิกเหลื่อมป จํานวนเทาไหร 

นางนภาพร  แกวสี    กิจกรรมดังกลาว ไดขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 2563 จํานวน 
ผูอํานวยการกลุมงาน   3,224,874.54  บาท 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 
 

 กิจกรรม ขุดลอกหนองไชยวาน บานไชยวาน หมูที่ 2      
ตําบลไชยวาน อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุด          
ไมนอยกวา 118,610 ลูกบาศกเมตร งบประมาณ 6,808,800 บาท 
กันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 3,230,000 บาท หนวยดําเนินการ 
คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 

นายกิตติโชค  สงัฆรัตน 
(แทน) ผูอํานวยการ 
โครงการชลประทานอุดรธาน ี

นายพรเทพ  ศรีวรานันท 
โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี
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 ผลการดําเนินงาน ปจจุบันเบิกจาย ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 
เบิกจายไปแลวประมาณรอยละ 65 ผลการดําเนินงานรอยละ 65 
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 
 

ประธาน      สาเหตุในการดําเนินงานติดขัดในเรื่องใด 
 

  ปญหาสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานลาชา คือ ประชาชน         
ในพ้ืนที่ดําเนินงานขอใหกักเก็บน้ําไวใช จึงไมสามารถดําเนินการได 
ซึ่งจะเขาพ้ืนที่ดําเนินงานไดในชวงเดือนมีนาคม 2564 คาดวา
ประมาณ 30 มิถุนายน 2564 จะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ 

 

ประธาน  หลังวันที่  30 มิถุนายน 2564 หากยังดํา เนินการ           
ไมแลวเสร็จใหทําแผนฯ เพ่ือจัดสงคนืเงินงบประมาณดวย 

 

 กิจกรรม พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก แหลงทองเที่ยว
พิพิธภัณฑบานเชียง กอสรางอาคารศูนยตอนรับนักทองเที่ยว  
ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 
20,850,000 บาท กันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 17,880,000 บาท 
หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
 ปจจบุัน ไดสิ้นสุดสัญญาจางแลว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
คาดวาประมาณตนเดือนกรกฎาคม 2564 จะสามารถดําเนินการ
ไดแลวเสร็จ 
 

ประธาน      คาดวาจะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จหรือไม 
       

  คาดวาจะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ 
 
 
 

ประธาน  ขอใหดําเนินการแจงสงวนสิทธิ์ ในการบอกเลิกสัญญาดวย 
   

  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ไดมี
หนังสือแจงสงวนสิทธิ์ในการปรับไปแลว และจะไดทําหนังสือ           
ขอสงวนสิทธิ์การบอกเลิกสัญญาตามไปดวย 

 

มติที่ประชมุ  รับทราบ และถือปฏิบตั ิ
 

  กิจกรรม พัฒนา Land Mark บึงหนองบัว ตําบลลําภู 
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู งานกอสรางสะพาน
ทางเดินชมพรรณไมน้ํา ความยาวไมนอยกวา 300.00 เมตร
งบประมาณ 6,808,800 บาท กันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 
7,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการ            
และผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 

นายพรเทพ  ศรวีรานันท 
โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

นายพรเทพ  ศรวีรานันท 
โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

นายพรเทพ  ศรีวรานันท 
โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

นายพรเทพ  ศรีวรานันท 
โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

นายเวียงชัย  แกวพินิจ 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 
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  ปจจุบัน ไดสิ้นสุดสัญญาจางแลว ผลการดําเนินงาน           
ไมมีความคืบหนา ซึ่งกิจกรรมนี้ ไดสงผลกระทบตอการเบิกจาย         
ของกลุมจังหวัด และการดําเนินงานคาดวาจะไมสามารถดําเนินการ 
แลวเสร็จ ซึ่งจะไดดําเนินการบอกเลิกสัญญา และขอสงวนสิทธิ์
คาปรับและการบอกเลิกสัญญา 

 

ประธาน  ขอใหจังหวัดหนองบัวลําภู แจงทั้งในเรื่องการสงวนสิทธิ์
คาปรับ การยกเลิกสัญญา และการท้ิงงานไวกรณีที่มีความจําเปน 

 

มติที่ประชมุ  รับทราบ และถือปฏิบตั ิ
 

  3.3.การแก ไขเพิ่ม เติม/ เป ล่ียนแปลงคําสั่ งแตงตั้ ง
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบรูณาการ (ก.บ.ก.)   

  จังหวัดอุดรธานี มีคําสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 1325/2564 
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมคําสั่งจังหวัดอุดรธานี            
ที่ 5784/2563 ลงวันที่  2 พฤศจิกายน 2563 และที่แกไข
เพ่ิมเติมมอบหมาย ใหนายวันชัย  จันทรพร รองผูวาราชการ         
จังหวัดอุดรธานี กลุมภารกิจ ดานกิจการพิเศษใหมีอํานาจสั่งการ 
และกํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและประสานงาน
ราชการตามกลุ มภ าร กิจด า น กิจการ พิ เ ศษและงาน อ่ืนๆ                     
ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย โดยใหกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนหนวยงาน      
ที่อยูในความรับผิดชอบ 

       กลุ มจั งหวั ดภาคตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อตอนบน 1                    
แจงกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 ที่ มท 0227.5 (อด)/5942 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อรองผูวาราชการจังหวัดที่ ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)   

  ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทย                  
ที่ 967/2564 เรื่อง แกไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้ง
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ลงวันท่ี 23 เมษายน 2564 โดยไดแตงตั้ง 
นายวันชัย.จันทรพร รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนกรรมการ
และเลขานุการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 
 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบัวลําภู 



~ 14 ~ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อทราบ 
 

ประธาน  4.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ          
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 เม่ือคราวประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 
2 กุมภาพันธ 2564  

           คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ   
มีมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อดําเนินการในเรื่อง พิจารณา           
ใหความเห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ             
ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําปของกลุมจั งหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณจีังหวัดเลย ดังนี้  

              เ ดิ ม กิ จ ก ร ร ม . ก อ ส ร า ง ป า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ                
เขาแหลงทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 201 และ 211 พ้ืนที่
อําเภอปากชม อําเภอเชียงคาน และอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
กอสรางปาย Overhang.Sign.พื้นที ่รวม 136.50 ตารางเมตร           
และปาย Overhang.Traffic.Sign ขนาด 3.00 X 3.50 เมตร ความสูง
ประมาณ 5.50 เมตร จํานวน 14 แหง  

       เปลี่ ยนเปน . กิจกรรมกอสร างปายประชาสัมพันธ         
เขาแหลงทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 201 และ 211 พื้นที่อําเภอปากชม          
อําเภอเชียงคาน และอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กอสรางปาย Sign Plate 
พ้ืนที่รวม 100.80.ตารางเมตร และปาย Overhang.Traffic.Sign.
ขนาด 3.00 X 3.50 เมตร ความสูงประมาณ 5.50 เมตร จํานวน        
14 แหง ตามโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง  
(บน เส นทาง โ รแมนติ ก  รู ท . (Romantic.Route)  และนาคี  รู ท 
(Nakhee.Route) ในวงเงินเทาเดิม คือ งบประมาณ 3,500,000 บาท.
หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ 1  

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรายงาน         
การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุ ม จังหวัด  ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ .  2564 ไปยั ง               
สํ านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียง เหนือ               
เปนที่เรียบรอยแลว 

  สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ไดแจงประสานมายังกลุมจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 
ดังนี้ 

  (1 ) .คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจั งหวัด            
และกลุมจั งหวัดแบบบูรณาการ (ก .น.จ . )  ไดมีมติที่ประชุม                
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เห็นชอบหลักเกณฑ 
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
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ของจังหวัดและกลุมจังหวัดและการใชเงินเหลือจาย ซึ่ง อ.ก.บ.ภ. วิชาการ 
ไดเห็นชอบใหยึดตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการประจําป
งบประมาณ พ.ศ..2563 แตมีการปรับปรุงใหครอบคลุมและชัดเจน
มากข้ึน คือ การเปลี่ยนแปลง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ         
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564          
อ.ก.บ.ภ. ภาค จะพิจารณาเฉพาะกรณี เปนโครงการใหมที่ไมอยู        
ในแผนปฏิบั ติ ราชการประจํ าป ของจั งหวั ดและกลุ มจั งหวั ด                 
หรือโครงการเดิม  ที่มี การเปลี่ ยนแปลงกิจกรรม หรือ พ้ืน ท่ี
ดํา เน ินการ ซึ ่งกระทบตอกลุ ม เปาหมายหรือวัตถุประสงค         
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  และใหดํ า เนินการตามระเ บียบการบริหาร
งบประมาณที่เก่ียวของ และเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

  (2) กรณีกลุมจังหวัดฯ รายงานขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจํ าป งบประมาณ พ .ศ .  2564 กิจกรรม กอสร า งป า ย
ประชาสัมพันธ เขาแหลงทองเที่ยวทางหลวงหมายเลข 201             
และ 211 พ้ืนที่อําเภอปากชม อําเภอเชียงคาน และอําเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย งบประมาณ 3,500,000 บาท ไดพิจารณาแลว การขอ
โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไดกระทบ กับชื่อของกิจกรรม
และกระทบกับผลผลิต จึงเปนไปตามหลักเกณฑขอ 1.3 สําหรับ
กรณีโครงการเดิม แต ม ีการเปลี ่ยนแปลงกิจกรรม หร ือพื ้นที่
ดํา เน ินการซึ ่งกระทบกับกลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ
โครงการ ใหนําเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ.            
ที่กํากับดูแลภาค ดังนั้น สํานักพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคฯ           
จึงไดดําเนินการเสนอรายงานการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
ดังกลาว เพ่ือขอความเห็นชอบไปยัง ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแล
ภาคพิจารณาใหเรียบรอยแลว จึงใหนําเรื่องดังกลาวแจงที่ประชุม 
ก.บ.ก. ทราบดวย  

  ทั้งนี้ อ.ก.บ.ภ. ไดแจงผลการพิจารณามายังกลุมจังหวัดฯ 
ดวยแลว  

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

  4.2.การเตรียมความพรอมเพื่อจัดทําขอมูลรองรับการ
จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

  ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า คต ะ วั น ออ ก เฉี ย ง เ ห นื อ ต อน บ น  1                  
ไดดําเนินการเตรียมความพรอมของขอมูลเพ่ือรองรับการจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป           
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ 4 ครั้ง 
ในหวงเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2564 ซึ่งกลุมจังหวัดฯ            
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ไดมีหนังสือถึงจังหวัดในกลุมจังหวัด ตามหนังสือกลุมจังหวัด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดวนที่สุด ที่ มท 0227.5(อด) /ว 2153 
ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง การประชุมการเตรียมความ
พรอมเพ่ือจัดทําขอมูลรองรับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 
2570) ครั้งท่ี 2/2564 มีประเด็นการหารือ 3 ประเด็น คอื  

  1. ดานโลจิสติกส 
  2. ดานแหลงทองเที่ยว 
  3. ดานการบริหารจัดการน้ํา  
  โดยกําหนดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2564 เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) ไดแจงเลื่อนออกไปกอนนั้น โดยขอใหแตละจังหวัด 

ไดประชุมหารือ และรวมรวบขอมูลใหกลุมจังหวัดฯ ซึ่งขณะนี้มี
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ สงมาแลว และยังคงเหลือ 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลําภู จึงขอให
ดําเนินการ และจัดสงใหกลุมจังหวัดฯ เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอน 
ตอไป โดยกลุมจังหวัดจะไดรวบรวม และนําเขาไปบรรจุในแผนฯ 
ทั้งในเรื่องของความเชื่อมโยงกับแผนฯ ของกลุมจังหวัด 

 

  ประเด็นในการพัฒนาทั้ง 3 ประเด็น คือ 
     1. ดานโลจิสติกส 
     2. ดานแหลงทองเที่ยว 
     3. ดานการบริหารจัดการน้ํา  
  สําหรับดานโลจิสติกส ควรมีการเชื่อมโยงกับดานการคา             

การลงทุน เพื่อจะไดเชื่อมตอกับจุดยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดฯ  
และด านการบริห ารจั ดการน้ํ า  จุ ดสํ าคัญอยู ที่ ก ารพัฒนา          
ดานการเกษตร ซึ่งในปจจุบันกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 มี 2 จังหวัด ที่จะเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ประธาน  ปจจุบัน สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา.2019 (COVID.-.19).แตสิ่งสําคัญคือการจัดทําแผน
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป          
(พ.ศ. 2566 – 2570) ควรจะมีความเชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดฯ และในฐานะฝายเลขานุการ จึงขอใหกลุมจังหวัดฯ            
ไดเชิญที่ปรึกษาผูที่เก่ียวของมารวมประชุมจัดทําแผนฯ โดยขอเรียนเชิญ  
นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเอกชน ที่เก่ียวของเขารวมประชุมฯ ดังกลาว 

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย 
ประธานหอการคา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  สนับสนุนขอเสนอของ นายสวาท ธีระรัตนนุ กูลชัย 
ประธานหอการคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องการพัฒนา
ดานโลจิสติกส วาควรมีการพัฒนาเพ่ืออะไร เชน การพัฒนาถนน             
ตองบอกไดวามีการพัฒนาถนนเพื่ออะไร ซึ่งอยากใหมีการเชื่อมโยง
ถึง กัน หรือกรณีการสรางอางเ ก็บน้ํ า  ตอบโจทยการพัฒนา           
และประชาชนในเรื่องใดควรมีการพัฒนาอยางแทจริง จึงขอฝาก         
ในเรื่องของการพัฒนาควรใหมีการเชื่อมโยงการพัฒนาอยางแทจริง 

ประธาน  การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ถือเปนเรื่องสําคัญ 
ไมอยากใหแครับรู  และทราบเพ่ือผานไป การจัดทําแผนพัฒนา        
กลุมจังหวัดฯ ควรมีคุณภาพ จึงขอใหกลุมจังหวัดฯ ไดแจงเชิญ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขารวมประชุม จังหวัดละ ประมาณ 3 – 4 คน 
เพ่ือรวมหารือทิศทาง และความตองการของจังหวัดในกลุมจังหวัด 
และเรียนเชิญรองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย (นางสาวสิริมา วัฒโน) 
เขารวมประชุมหารือครั้งนี้ดวย 

มติที่ประชมุ  รับทราบ และถือปฏิบตั ิ

ประธาน  4.3.การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

  สํานักงบประมาณ แจงปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กําหนดใหมีการประชุมสภา
ผูแทนราษฎร เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ถึงวัน
ศุกรที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และคาดวาจะมีการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

  ท้ังนี้  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
ไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 
388,171,300 บาท ดังนี้ 

  - สวนท่ี 1 เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่เปนการ
เพ่ิมศักยภาพตามความตองการรายพ้ืนที่ หรือแกไขปญหาที่เปน
ประเด็นรวมของกลุมจังหวัด.จํานวน 4 โครงการ 13 กิจกรรม 
วงเงิน 234,481,100 บาท 

  - สวนที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่เปน          
การพัฒนาในลักษณะ.cluster.หรือตอบสนองนโยบายสําคัญของ
รัฐบาลเชิงพ้ืนที่ระดับกลุมจังหวัด จํานวน 2 โครงการ 12 กิจกรรม 
วงเงิน 154,236,200 บาท 

นายธีระศักด์ิ ศุภพิทักษไพบูลย
(แทน) ประธานหอการคา 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 1 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 
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  โดยกลุมจั งหวัดฯ ไดแจ ง ใหแตละจังหวัดทราบแล ว            
และอยูระหวางจัดทําเอกสารการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสวนของจังหวัดท่ีไดรับงบประมาณ     
ของกลุมจังหวัด ใหจัดเตรียมขอมูลประกอบดวย เพ่ือมีการซักถาม
ประเด็นที่เก่ียวของ 

  จังหวัดในกลุมจังหวัด ไดรับทราบและจัดเตรียมขอมูล       
ในสวนของกลุมจังหวัดฯ ไดจัดเตรียมขอมูลไปแลวประมาณรอยละ 80 
โดยไดประสานไปยังรัฐสภา ทราบวาจะตองจัดส ง เอกสาร              
ใหรัฐสภาหลังจากสภาผูแทนราษฎรไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมาธิการฯ 
เรียบรอยแลว 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

  4.4 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ าปของก ลุ มจั งห วัด  ประจํ าป งบประมาณ         
พ.ศ. 2564  (ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564)   

 

ท่ี จังหวัด งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอ่ืน รวมงบประมาณ เบิกจาย รอยละ
 คงเหลือ

ท่ียังไมเบิกจาย
รอยละ

1 กลุมจังหวัดฯ -                     -                       3,000,000.00     3,000,000.00          795,532.00            26.52 2,204,468.00         73.48

2 อุดรธานี 967,560.00           140,120,200.00       400,000.00        141,487,760.00      61,607,289.34        43.54 79,880,470.66       56.458

3 เลย 7,367,060.00        73,500,000.00         400,000.00        81,267,060.00        8,911,355.00         10.97 72,355,705.00       89.03

4 หนองคาย 855,660.00           77,485,000.00         400,000.00        78,740,660.00        20,568,350.00        26.12 58,172,310.00       73.88

5 หนองบัวลําภู 1,042,360.00        43,000,000.00         400,000.00        44,442,360.00        10,171,655.00        22.89 34,270,705.00       77.11

6 บึงกาฬ 925,160.00           91,000,000.00         400,000.00        92,325,160.00        25,640,955.72        27.77 66,684,204.28       72.23

รวมท้ังสิ้น 11,157,800.00  425,105,200.00   5,000,000.00 441,263,000.00  127,695,137.06 28.94 313,567,862.94 71.06
 

 หมายเหตุ งบรายจายประจําที่ยังไมไดจัดสรร จํานวน 4,412,800 บาท  
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดประสาน

ไปยังสํานักงบประมาณ ทราบวาการโอนเงินจัดสรรสวนที่เหลือ         
จะโอนใหกลุ มจั งหวั ดฯ ประมาณชว งกอนสิ้ น ไตรมาสที่  3           
โดยกลุมจังหวัดฯ ไดแจงประสานไปหนวยงานรับผิดชอบดําเนิน
โครงการใหจัดทํารายละเอียดโครงการ และการดําเนินงานในสวน         
ที่เก่ียวของรอรับการจัดสรรเงินงบประมาณไวดวยแลว 

  ทั้งนี้ ผลการเบิกจายในระบบของกรมบัญชีกลางกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลการเบิกจายอยูในลําดับ         
ที่ 1 ของกลุมจังหวัด สวนผลการเบิกจายเมื่อรวมกับยอด PO            
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะอยูในลําดับ        
ที่ 12 เนื่องจากมีโครงการ/กิจกรรม ที่อยูในการเสนอขอความ
เห็นชอบของ อ.ก.บ.ภ. และเปนงบประมาณซึ่ง เปนงบลงทุน         

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 
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ขนาดใหญ ปจจุบัน อ.ก.บ.ภ. ไดแจงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
มายังกลุมจังหวัดฯ ดวยแลว ประกอบไปดวย  

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ.กิจกรรมหลัก.:.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน          
และสิ่ งอํ านวยความสะดวกด านการท องเที่ ยว  งบประมาณ 
7,500,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธาน ี

2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว 
วิถีชีวิตลุมน้ําโขงบนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route).และนาคีรูท.
(Nakee Route) กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  
ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทาบอ.–.บานวาน 
ตอน 2 ระหวาง กม.6+885.- กม.10+440  งบประมาณ 37,385,000 บาท 
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงหนองคาย  

3. โครงการพัฒนาระบบโลจิ สติกส  เ พ่ือสนับสนุน           
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเท่ียววิถีชีวิต 
ลุมแมน้ํ าโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic.Route)            
และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม : กอสรางปายประชาสัมพันธ 
เขาแหลงทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 201 และ 211 พ้ืนที่
อําเภอปากชม อําเภอเชียงคาน และอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
ก อสร า งป าย . Sign.Plate.พ้ืนที่ ร วม  100 .80  ตาร าง เมตร        
และปาย Overhang.Traffic.Sign.ขนาด 3.00.x.3.50 เมตร 
ความสูงประมาณ 5.50 เมตร จํานวน 14 แหง.งบประมาณ 
3,500,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลย ที่ 1 

  จึงนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอให จังหวัด             
ไดรายงานสถานะการดําเนินงานเปนรายโครงการ พรอมปญหา 
อุปสรรค ขอแกไขตามลําดับ 

  4.4.1.จังหวัดอุดรธานี จํานวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม 
งบประมาณ 141,487,760.- บาท 

   - ผลการดําเนินงานแยกเปน 
     - งบดํา เนินงาน จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 

งบประมาณ 967,560 บาท ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมได
รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 

     - งบลงทุน จํานวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณ 
140,120,200 บาท เบิกจายแลว จํานวน 61,607,289.34 
บาท คิดเปนรอยละ 43.54  

     - คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 120,000 บาท 
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 280,000 บาท   

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

นายจํารัส  นาแฉลม 
หัวหนาสํานกังานจังหวัด 
อุดรธานี 
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  4.4.2.จังหวัดเลย จํานวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม 
งบประมาณ 81,267,060.- บาท 

   - ผลการดําเนินงาน แยกเปน  
         - งบลงทุน จํานวน 5 กิจกรรม งบประมาณ  
     73,500,000 บาท ดังนี ้
   (1).กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 

Concrete ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน หวยเชียงดา 
- ปากชม ชวง กม.115+750 - 116+850 อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
งบประมาณ 25,000,000 บาท (แขวงทางหลวงเลยที่  1)     
เบิกจาย 3,726,000 บาท ความกาวหนา 1.501 % อยูระหวาง
ปรับพื้นที ่เริ่มสัญญา 1 เม.ย. 64 สิ้นสุด 27 ก.ย. 64 

   (2) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน 
- ปากคาน ชวง กม.18+000 - 21+000 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
งบประมาณ 30,000,000 บาท (แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย)) 
ความกาวหนา 6.25 % อยูระหวางปรับพื้นที่/งานดินขุด ดินถมคัน
ทางเริ่มสัญญา 1 เม.ย. 64 สิ้นสุด 27 ก.ย. 64 (ขยายสัญญา         
8 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ต.ค. 64) 

   (3) กิจกรรมกอสรางปายประชาสัมพันธเขาแหลง
ทองเท่ียว ทางหลวงหมายเลข 201 และ 211 พื้นที่อําเภอปากชม 
อําเภอเชียงคาน และอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กอสรางปาย 
Overhang.Sign.พ้ื น ท่ี ร วม  136.50 ตา ร า ง เ มต ร  แล ะป า ย 
Overhang.Traffic.Sign.ขน า ด  3.00.x.3.50 เ ม ต ร  ค ว า ม สู ง
ประมาณ 5.50 เมตร จํานวน 14 แหง งบประมาณ 3,500,000 บาท 
(แขวงทางหลวงเลยที่ 1) อยูระหวาง อ.บ.ก.ภ. พิจารณา (ไดตัว ผูรับ
จางแลว รอลงนามสัญญา) 

   (4) กิจกรรมกอสรางปายประชาสัมพันธเขาแหลง
ทองเที่ยวและอุปกรณอํานวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวง
หมายเลข 21 พ้ืนที่อําเภอดานซาย อําเภอนาแหว อําเภอภูเรือ 
และอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย กอสรางปาย Overhang Sign.พ้ืนที่รวม 
67.20 ตารางเมตร พรอมงานติดตั้งเสาไฟสองสวาง ความสูง 
9.00 เมตรจํานวน 80 ตน งบประมาณ 5,000,000 บาท          
(แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย)) ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวาง
รวบรวมเอกสารสงเบิก 

   (5) กิจกรรมพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ          
วนอุทยานภูบอบิด อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงทางเดิน
ความยาว 425.00 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณจุดพัก และงาน
ไฟฟาสองสวาง ขนาด 40 วัตต จํานวน 20 ตน งบประมาณ 

นายชาญชัย  คงทัน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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10,000,000 บาท (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเลย) ไดตัวผู รับจางแลว อยูระหวางเรียกตัวผูรับจาง           
มาลงนามสัญญา 

     - งบดําเนินการ จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 
7,367,060 บาท ประกอบดวย 

   (1) กิจกรรมการยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนเพ่ิมศักยภาพ โลจิสติกสและการคาชายแดนสู CLMV และจีน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1.งบประมาณ 1,745,000 บาท 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) เบิกจาย 30,045 บาท ความกาวหนา 
รอยละ 30 อยูระหวางเตรียมการอบรม และพัฒนาผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน 

   (2) กิจกรรมการจัดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอก 
และดอกไม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 5,000,000 บาท (ที่ทําการปกครองอําเภอภูเรือ) 
ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจาย 4,937,250 บาท 

   (3) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย  
สูมาตรฐานเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ (Green.Economy) 
งบประมาณ 622,060 บาท (เกษตรจังหวัดเลย) ยังไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

     - คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัด จํานวน 
400,000 บาท เบิกจ ายแล ว  218,060 บาท คงเหลือ 
181,940 บาท 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
  4.4.3.จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม 

งบประมาณ 78,740,660.- บาท  
   - ผลการดําเนินงาน แยกเปน 
     - กอหนี้ผูกพัน 40,057,000 บาท มีเงินเหลือจาย 

43,000 บาท 
     - สถานะผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันท่ี 2 มิถุนายน 2564 

เบิกจายแลวเปนเงิน 20,568,350 บาท คิดเปนรอยละ 26.1762 
และคงเหลือยังไมเบิกจาย 58,129,310 บาท โดยมีผลการ
ดําเนินงานและความคืบหนา ดังนี ้

      (1) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวทาง 
แอสฟลทติกคอนกรีต สายบานเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป 
จังหวัดหนองคาย – บานตูม ตําบลบัวตูม อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
มีแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
17,000,000 บาท กอหนี้ผูกพัน 16,988,000 บาท ผลการดําเนินงาน
และเบิกจายเสร็จเรียบรอยแลว  

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดหนองคาย 
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   (2) กิจกรรมปรับปรุงบูรณถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟลทติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม          
ที่ 0102 ตอนศรีเชียงใหม – หวยเชียงดา ระหวาง กม.57 + 600 
– กม.59 + 000 มีแขวงทางหลวงหนองคาย หนวยดําเนินการ 
งบประมาณ 23,100,000 บาท  

   - กอหนี้ผูกพัน 23,069,000 บาท  
   - เบิกจายแลว  3,460,350 บาท  
   - คงเหลือ 19,608,650 บาท  
   - ระยะเวลาดําเนินการ 150 วัน สิ้นสุดสัญญา 

17 สิงหาคม 2564 
   - ผลการดําเนินงานรอยละ 17.95 
    (3) กิจกรรมปรับปรุงบูรณถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟลทติกคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุม        
ที่ 0100 ตอน ทาบอ –.บานวาน ตอน 2 ระหวาง กม.6+885 - 
กม.10+440 งบประมาณ 37,385,000 บาท มีแขวงทางหลวง
หนองคาย หนวยดําเนินการ 

   - ปจจุบันอยูในข้ันตอนการขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ขณะนี้ อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค ใหความเห็นชอบแลว 
และอยูระหวางทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

  ทั้ งนี้  จั งหวัดหนองคายไดอนุมัติ โครงการ เมื่ อวันที่          
7.มกราคม.2564.โดยใหหาผูรับจางไวเบื้องตนเรียบรอยแลว       
ทั้งนี้ ใหระบุในเงื่อนไขวาจะลงนามไดก็ตอเมื่อไดรับการจัดสรรเงิน           
จากสํานักงบประมาณ 

   (4) โครงการส ง เสริมการผลิตสินคา เกษตร
ปลอดภัย สูมาตรฐานเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ จํานวน         
3 กิจกรรม เปนเงิน 855,660 บาท มีสํานักงานเกษตรจังหวัด
หนองคายเปนหนวยดําเนินการ ขณะนี้รอการจัดสรรงบประมาณ  

      - คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว 120,000 บาท 
คงเหลือ 280,000 บาท  

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

 4.4.4.จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม 
งบประมาณ 44,442,360.- บาท 

   - ผลการดําเนินงานแยกเปน 
     - งบดํา เนินงาน จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 

งบประมาณ 1,042,360 บาท ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจาก           
ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

นายเวียงชัย  แกวพินิจ 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 



~ 23 ~ 
 

     - งบลงทุน จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม งบประมาณ 
43,000,000 บาท ประกอบดวย 

   (1)  กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete สายบานนาดี ตําบลหันนางาม - บานโนนสะอาด ตําบลนากอก 
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะทาง 5.700 กิโลเมตร 
งบประมาณ 21,000,000 บาท อยูระหวางดําเนินการ เบิกจายแลว 
จํานวน 10,007,520 บาท คิดเปนรอยละ 47.65 

   (2) กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ 
(Skywalk).ภูแอน อุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา ตําบลบานคอ 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เสาคานสูงประมาณ 15.00 เมตร          
ความยาว 90.00 เมตร.งบประมาณ 22,000,000 บาท            
อยูระหวางจัดหาตัวผูรับจาง แตยังไมสามารถดําเนินการได 
เนื่องจากมีการปรับตัวขึ้นของคาวัสดุ และจะไดมีการจัดประชุม           
ทั้งในสวนของเอกชน ประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของ โดยจะมีการปรับ
รายละเอียดแบบแปลน เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถดําเนินการได 
หลังจากนั้นจะไดมีการประชุม ก.บ.จ. และสงใหกลุมจังหวัดฯ นําเขา
ขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ ก.บ.ก. ตอไป 

     - คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว 164,135 บาท 
คงเหลือ 235,865 บาท 

ประธาน  กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Skywalk) 
ภูแอน อุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา ยังเหลือการดําเนินงาน          
อีกหลายขั้นตอน โดยขอเปนกําลังใจในการดําเนินงานของจังหวัด
หนองบัวลําภู ซึ่งเปนไปตามความตองการของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภู และถาตองใหกลุมจังหวัดฯ ชวยดําเนินการ 
ขอใหแจ งมายั งกลุม จังหวัดฯ ทั้ งนี้  กลุมจั งหวัดฯ พรอมให         
ความชวยเหลือ 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

  4.4.5.จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม 
งบประมาณ 92,325,160.- บาท 

   - ผลการดําเนินงานแยกเปน  
     - งบดํา เนินงาน จํ านวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 

งบประมาณ 925,160 บาท ยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากยังไมได
รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 

     - งบลงทุน จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 
91,000,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 25,462,872 บาท         
คิดเปนรอยละ 35.86  

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
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      - คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 178,083.72 บาท 
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 221,916.28 บาท    

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

ประธาน  4.5.การโอนสินทรัพยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด (จังหวัดบึงกาฬ)   

  ( 1 )  ก รณี  โ ค ร งก า ร ต า มแน ว ท า งก า รส ร า ง             
ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 
548,540.17 บาท หนวยรับโอน คือ ศูนยวิจัยยางพารา จังหวัด
หนองคาย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 
เนื่องจากศูนยวิจัยยางพาราจังหวัดหนองคาย ไมใชสวนราชการ             
และไมสามารถรับโอนสินทรัพย จึงขอถอนมติที่ประชุมดังกลาวฯ 
เพื่อเปลี่ยนแปลงหนวยรับโอนสินทรัพย ขณะนี้อยูระหวางจังหวัดบึงกาฬ           
แจงเปลี่ยนแปลงหนวยรับโอนสินทรัพย ใหกลุมจังหวัดฯ ทราบ            
เพ่ือนําเขา ขอความเห็นชอบในการประชุม ครั้งตอไป  

  (2) โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็ง          
และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. 2560 จํานวน 28 รายการ งบประมาณ 89,470,000 บาท 
หนวยรับโอน คือ สํานักงาน ธนารักษพื้นท่ีบึงกาฬ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)             
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 และจังหวัดบึงกาฬ 
มีหนังสือ ที่ บก 0017.3/3666 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 ขอให
กลุมจังหวัดฯ พิจารณาสรางสินทรัพยในระบบ GFMIS เพ่ือรับโอน
สินทรัพยรายการครุภัณฑดังกลาวตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตอไป 

     จากแนวทางปฏิบัติฯ ของกรมธนารักษ  กรณี พัสดุ
ครุภัณฑประเภทเครื่องจักร อุปกรณหรือทรัพยสินที่ใชกับอาคารหรือ
โรงงานลวนแตเปน องคประกอบที่ใชในการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค 
กลาวคือ การรับโอนสินทรัพย จะตองรับโอนทั้งในสวนของรายการ
สิ่งกอสราง และรายการครุภัณฑ หากมีการแยกพัสดุครุภัณฑออก
จากตัวอาคารหรือโรงงาน จะไมสามารถใชประโยชนในกิจการเดิมได 
ประกอบกับ ขณะนี้สิ่งกอสราง อาคารโรงงานยางพารา ทั้ง 3 หลัง        
ยังไมไดเบิกจายแลวเสร็จ จึงถือวาการดําเนินการดังกลาวยังไมเสร็จ
สมบูรณ และไมสามารถดําเนินการโอนสินทรัพยดังกลาวได ดังนั้น        
จึงขอใหจังหวัดบึงกาฬ ดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ใหแลวเสร็จ

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 
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และแจงยืนยันหนวยรับโอนสินทรัพย ใหกลุมจังหวัดฯ เพื่อจะไดนําเขา           
ที่ประชุม ก.บ.ก. ตอไป   

  เม่ือป พ.ศ. ๒๕๖๒ สินทรัพยโครงการตามแนวทางการสราง
ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 
548,540.17 บาท โดยศูนยวิจัยยางพาราจังหวัดหนองคาย 
จังหวัดบึงกาฬอยูระหวางปรึกษาหารือกับเกษตรและสหกรณจังหวัด 
ซึ่งเปนหนวยดําเนินการ เปนหนวยรับโอนตอไป หากมีความกาวหนา
จะไดรายงานใหกลุมจังหวัดฯ ทราบตอไป ในสวนสิ่งกอสราง อาคาร
โรงงานยางพารา ทั้ง 3 หลัง ไดดําเนินการแลวเสร็จ โดยงบประมาณ
คงเหลือ 5,000,000 บาท ไดถูกพับไปดวยกฎหมายซึ่งจังหวัดบึงกาฬ  
ไดจัดทําหนังสือหารือมาที่กลุมจังหวัดฯ กลุมจังหวัดฯ แจงใหจังหวัดบึงกาฬ 
ใชงบประมาณเหลือจายของกลุมจังหวัดฯ ในสวนของจังหวัดบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬจึงขอเรียนใหที่ประชุมทราบวา เงินเหลือจาย          
ของจังหวัดบึงกาฬไมเพียงพอ จึงขออนุญาตหารือในท่ีประชุม
เก่ียวกับแนวทางแกไขตอไป 

ประธาน   สาเหตุที่เบิกจายไมไดเพราะอะไร 

  เนื่องจากผูรับจางดําเนินการไมแลวเสร็จภายปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทําใหเงินถูกพับไป โดยผูรับจางประสงคจะดําเนินการ
ใหแลวเสร็จตามสัญญา ผูรับจางไดหารือกับจังหวัดบึงกาฬ วายินดี
จะรับเงินสนับสนุนตามที่จังหวัดบึงกาฬเห็นควร 

ประธาน      ในสวนของแนวทางแกปญหาในเบื้องตน คือ 
 1. การใชเงินเหลือจายของกลุมจังหวัดฯ โดยทั่วไปทาง
เทคนิคสามารถทําได แตจะกระทบกับแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดอ่ืน ๆ ในกลุมจังหวัดฯ หรือไม 
 2. ใหเอกชนเรียกรองเอาความผิดทางละเมิดกับเจาหนาที่ 
ทั้งนี้ กลุมจังหวัดฯ มีขอเสนอแนะอยางไรบาง 

 สําหรับอาคารโรงงานยางพารา ท้ัง 3 หลัง ของจังหวัดบึงกาฬ 
ไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จทันตามหวงระยะเวลาปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนเงินท่ีกันเหลื่อมปไว และถูกพับไปโดยกฎหมาย       
และไมสามารถยื่นอุทธรณได สําหรับประเด็นนี้ จังหวัดบึงกาฬ                 
ไดหารือแนวทางแก ไขมายังกลุมจังหวัดฯ และกลุมจังหวัดฯ            
ไดมีหนังสือแจงใหจังหวัดบึงกาฬทราบ เมื่อเดือนตุลาคม 2563 
แน วทางก าร แก ปญ หา  คื อ  ให ใ ช เ งิ น เหลื อจ า ย จากงบ ฯ             
ของกลุมจังหวัดฯ ในสวนของจังหวัดบึงกาฬ โดยไมใหกระทบกับ
จังหวัดอ่ืนภายในกลุมจังหวัด และตองนําขอมูลในดานการพัฒนา 
ตอยอดโรงงานยางพารา เขามาบรรจุไว ในแผนของจังหวัด/          

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 
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กลุมจังหวัดฯ และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ จัดทําคําขอ
งบประมาณ โดยจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือแกไขปญหาตอไป 

ประธาน      จังหวัดบึงกาฬ มีแนวทางแกไขอยางไร 

  จังหวัดบึงกาฬ ขอความอนุเคราะหจังหวัดตาง ๆ ที่มีเงิน
เหลือจาย จังหวัดละประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งนาจะเปน
แนวทางท่ีดีท่ีสุด 

ประธาน  ขอเชิญจังหวัดตาง ๆ รวมกันพิจารณาขอเสนอของจังหวัด         
บึงกาฬรวมกัน แตละจังหวัดมีความคิดเห็นอยางไร 

  สําหรับการใชเงินเหลือจาย จังหวัดหนองคาย ขอแจง           
ใหทราบวางบประมาณเหลือจายของจังหวัดหนองคาย มีเพียง 
43,000 บาท เทานั้น แนวทางแกไขรวมกันจะตองนําเอกสาร          
มาหารือกันวาปญหาอยูที่ใด จะตองมีการจัดเวทีในการปรึกษาหารือ
กันเก่ียวกับแนวทางในการแกปญหานี้ตอไป 

ประธาน  จากความคิดเห็นของฝายเลขาฯ และทางจังหวัดหนองคาย
เสนอใหทางจังหวัดบึงกาฬเสนอเขาแผนป พ.ศ. 2565 โดยขอโอน
เปลี่ยนแปลงและเสนอเขาที่ประชุม ก.บ.ก. โดยหากเมื่อถึงสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการของจังหวัดใด จังหวัดหนึ่ง         
ที่ไมสามารถดําเนินโครงการไดทันตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนด 
อาจจะมีการจัดประชุมหารือกันอีกครั้ง เพ่ือหาแนวทางในการ
แกปญหานี้ตอไป 

  จั งห วั ดบึ ง ก าฬ พร อมที่ จ ะดํ า เ นิ นการปฏิบั ติ ต า ม 
ขอเสนอแนะของที่ประชุม 

 
ประธาน  สําหรับขอหารือโดยสรุปคือ เบ้ืองตนใหทางจังหวัดบึงกาฬ

นําขอมูลในดานการพัฒนาตอยอดโรงงานยางพารา เขามาบรรจุไว      
ในแผนของจังหวัด/กลุมจังหวัดฯ งบประมาณป พ.ศ. 2565 โดยขอ
โอนเปลี่ยนแปลง หากปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเงินเหลือจาย 
จะไดขอความเห็นชอบในการนําเงินสวนนี้ไปใช แตจะใชไดหรือไมนั้น 
จะตองไปศึกษารายละเอียดของเงินงบประมาณวาอยู ในแผน         
ของกลุมจังหวัดฯ หรือไม สามารถนําไปใชไดหรือไม ตอไป 

มติที่ประชมุ     รับทราบ และถือปฏบิตั ิ

 

 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
 

นางสาวสิริมา  วัฒโน  
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
 

นายสมหวัง  อารยีเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
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ประธาน  4.6.การสงคืนเงินเหลือจายภายใตงบประมาณโครงการ           
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   จังหวัดในกลุมจังหวัด ไดมีการแจงสงเงินคืน           
กลุ มจั งหวัดฯ ที่ เ หลือจ ายจากโครงการ/ กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงคแลว จํานวน 4 จังหวัด ดังนี ้ 

   4 .6 .1  จั งหวั ดหนองคาย มี หนั งสื อ ที่  นค 
0017.2/5770 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง การขอสงคืนเงิน
เหลือจายภายใตงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ            
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม เปนเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 43,000 บาท ไดแก 

   (1) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต         
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคี
รูท (Nakhee Route) จํานวน 2 กิจกรรม ประกอบดวย 

    (1.1) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete.ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102            
ตอนศรีเชียงใหม - หวยเชียงดา ชวง กม.57+660 - 59+000 
อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง.1.340.กิโลเมตร.
งบประมาณ 23,100,000.บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวง 
หนองคาย โดยมีเงินเหลือจายจํานวนทั้งสิ้น 31,000 บาท 

    (1.2).กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete.สายบานเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
- บานตูม ตําบลบัวตูม อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ ชวงกม.0+000          
- 5+060 ระยะทาง 5.060 กิโลเมตร งบประมาณ 17,000,000 บาท 
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย โดยมีเงิน
เหลือจายจํานวนทั้งสิ้น 12,000 บาท 

   4.6.2 จังหวัดอุดรธานี มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ อด 
0017.2/ 8005 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การสงคืน
งบประมาณเหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด             
ภาคตะวั นออกเฉี ยง เหนือตอนบน 1 ประ จําป งบประมาณ            
พ.ศ. 2564 จํานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม เปนเงินงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 9,420,509.95 บาท   ไดแก  

   (1).โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน          
และระบบสาธารณปูโภค เพ่ือรองรับการคา การลงทุนและสนับสนุน
การเกษตรทั้งระบบ จํานวน 2 กิจกรรม ประกอบดวย 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 
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    (1.1).กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete.บานหวยสําราญ ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 
บาท  หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี โดยม ี
เงินเหลือจายจํานวนทั้งสิ้น 20,000 บาท  

    (1.2) กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรทั้งระบบ ตําบลบานตาด  อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วางทอสงจายน้ํา.AC.ขนาด 0.30 เมตร  
ชั้น 20 ความยาว 6,000.00 เมตร และขนาด 0.40 เมตร ชั้น 20         
ความยาว 8,000.00 เมตร งบประมาณ 39,420,000.บาท           
หนวยดําเนินการ คือ โครงการชลประทานอุดรธานี โดยมีเงินเหลือจาย 
จํานวนทั้งสิ้น 895,000 บาท 

    (2).โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุ มแม น้ํ า โขง บน เสนทาง โรแมนติ กรูท  (Romantic.Route)          
และนาคีรูท (Nakhee Route) จํานวน 4 กิจกรรม ประกอบดวย 

    (2.1) กิจกรรม พัฒนาแหลงทองเที่ยวทะเลบัวแดง 
เชื่อมโยงแหลงน้ําจืดขนาดใหญ (ทะเลสาบหนองหาน) กอสราง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยปะกุด ตําบลแชแล อําเภอ
กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ความยาว 30.00 เมตร งบประมาณ 
7,000,000.บาท หนวยดําเนินการ คือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
กุมภวาป โดยมีเงินเหลือจาย จํานวนท้ังสิ้น 981,010 บาท  

    (2.2) กิจกรรม พัฒนาแหลงทองเที่ยวทะเลบัวแดง 
เชื่อมโยงแหลงน้ําจืดขนาดใหญ (ทะเลสาบหนองหาน) กอสราง
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยนาแบก ตําบลเวียงคํา 
อําเภอกุมภวาป  จั งหวัดอุดรธานี  ความยาว 30.00 เมตร 
งบประมาณ 7,000,000.บาท หนวยดําเนินการ คือ โครงการสงน้ํา
และบํ ารุ งรั กษากุมภวาป  โดยมี เงินเหลือจ าย จํานวน ท้ังสิ้ น 
1,094,675.16 บาท  

    (2.3) กิจกรรม พัฒนาแหลงทองเที่ยวทะเลบัวแดง 
เชื่อมโยงแหลงน้ําจืดขนาดใหญ (ทะเลสาบหนองหาน) ปรับปรุง        
ผิ ว ท า งคั น ดิ น ก้ัน น้ํ า . RouteH.(Para.AC.หน า . 0 . 0 5 . เ มต ร )           
ชวง กม.0+314 - 6+326 อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 
ระยะทาง 6.012 กิโลเมตร งบประมาณ 29,200,000.บาท  หนวย
ดําเนินการ คือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากุมภวาป โดยมีเงินเหลือ
จาย จํานวนทั้งสิ้น 6,409,824.79 บาท 
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    (2.4).กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete.สายบานนาโฮง - บานทุงกวางพัฒนา ตําบลนาไหม 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 
งบประมาณ 30,000,000.บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบท 
อุดรธานี โดยมีเงินเหลือจาย จํานวนทั้งสิ้น 20,000 บาท 

   4.6.3 จังหวัดหนองบัวลําภู  มีหนังสือ ที่  นภ 
0017.2/6872 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สงคืนเงินเหลือ
จายตามแผนปฏิบัติราชการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 โครงการ 1 
กิจกรรม เปนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก 

(1) โครงการเ พ่ิมศักยภาพโครงสราง พ้ืนฐาน        
และระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุน 
การเกษตรทั้งระบบ จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม ปรับปรุง
ถนนลาดยาง.Asphaltic.Concrete.สายบานนาดี ตําบลหันนางาม - 
บานโนนสะอาด ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
ระยะทาง 5.700 กิโลเมตร งบประมาณ 21,000,000 บาท       
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภู โดยมีเงิน
เหลือจาย จํานวนทั้งสิ้น 10,000 บาท  

   4.6.4 จังหวัดเลย มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่  ลย 
0017.2/8591 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง การสงคืน
งบประมาณเหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม เปนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 222,000 บาท 
ไดแก 

   (1) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคี
รูท (Nakhee Route) จํานวน 3 กิจกรรม ประกอบดวย 

   (1.1) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete.ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน 
หวยเชียงดา - ปากชม ชวง กม.115+750 -116+850 อําเภอ
ปากชม จังหวัดเลย ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร งบประมาณ 
25,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 
โดยมีเงินเหลือจาย จํานวนทั้งสิ้น 160,000 บาท 

   (1.2) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete.ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101        
ตอน เชียงคาน - ปากคาน ชวง กม. 18+000 - 21+000 อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร งบประมาณ 
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30,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 
(ดานซาย) โดยมีเงินเหลือจาย จํานวนทั้งสิ้น 50,000 บาท 

   (1.3) กิจกรรม กอสรางปายประชาสัมพันธ          
เขาแหลงทองเที่ยวและอุปกรณอํานวยความปลอดภัยทางถนน         
ทางหลวงหมายเลข 21 พื้นที่อําเภอดานซาย อําเภอนาแหว อําเภอภูเรือ 
และอําเภอทาลี่จังหวัดเลย กอสรางปาย OverhangSign พ้ืนที่รวม 
67.20 ตารางเมตร พรอมงานติดตั้งเสาไฟสองสวางความสูง 9.00 เมตร 
จํานวน 80 ตน งบประมาณ 5,000,000 บาท หนวยดําเนินการ 
คือ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) โดยมีเงินเหลือจาย จํานวน
ทั้งสิ้น 12,000 บาท 

ประธาน      การสงคืนเงินเหลือจายภาพรวมของกลุมจังหวัดฯ 

  ตามวาระการประชุม ที่สงคืนเงินเหลือจายภาพรวม ดังนี้ 
    - จังหวัดหนองคายมี เงินเหลือจาย 43,000 บาท 
    - จังหวัดอุดรธานี 9,420,509.95 บาท. 

     - จังหวัดหนองบัวลําภู 10,000 บาท  
     - จังหวัดเลย 222,000 บาท  
  รวมเงินเหลือจายทั้งสิ้น 9,695,509.95 บาท เปนเงิน

เหลือจายท่ีบรรลุวัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม แลว  
ประธาน      ภาพรวมของเงินเหลือจาย โดยทั่วไปมีแนวทางปฏิบัต ิ            
     ของกลุม จังหวัดฯ ที่ผานมาอยางไร 

  กรณีที ่ม ีเง ินเหลือจายในปที ่ผ านมาทางกลุ มจังหวัดฯ          
จะสอบถามแตละจังหวัดที ่มีเงินเหลือจายวาจังหวัดไหนมีความ
ประสงคจะขอใชเงินเหลือจายไปใชคา K หรือไปดําเนินโครงการ         
ที่อยูใน Y2 และโอนเปลี่ยนแปลงบาง หากไมมีจังหวัดไหนขอใช                
ทางกลุมจังหวัดฯ ก็จะนําเงนิคนืสงคลังตอไป 

ประธาน  ถามีจังหวัดไหนขอใชเงินเหลือจายจะขอเปลี่ยนแปลงสามารถ  
     ดําเนินการไดเลยไหม 

   ถากรณีจังหวัดเลยมีความจําเปนจะตองใชเงินเหลือจาย 
จะตองดูโครงการที่อยูใน Y2 กอนวายังมีโครงการที่จะดําเนินการ
หรือไม ถาไมมีตองเปนโครงการใหมคงตองใชระยะเวลากวาจะผาน
ขั้นตอนในการขอทําความตกลงกับสภาพัฒน และสํานักงบประมาณ 
และทางจังหวัดเลยขอคืนเงินเหลือจาย 

ประธาน  โดยทั่วไปถามีเงินเหลือจายของแตละจังหวัด ทางจังหวัด
จะตองดําเนินการนําไปบริหารจัดการใชจายในงบ.Y2.หรือเปน
โครงการที่จําเปนเรงดวนในสวนของจังหวัดกอน มีจังหวัดไหนท่ียังไม
แจงขอคืนเงินเหลือจายมาทางกลุมจังหวัดฯ  

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 

นายชาญชัย  คงทันหัวหนา
สํานักงานจงัหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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  กลุ ม จั งหวั ดฯ  ได มี ก า รตรวจสอบในระบบ GFMIS             
มีเงินเหลือจายที่เหลือจากการลง.PO.ในระบบที่ยังไมสงคืน คือ 
จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีเงินจํานวน 151,778 บาท  

ประธาน  จังหวัดบึงกาฬท่ียังไมสงคืนเงินเหลือจายใหกับกลุมจังหวัดฯ 
เปนเพราะอะไร 

  จังหวัดบึงกาฬ มีแผนที่จะขอใชเงินเหลือจายในเรื่องของ
ยางพาราในสวนท่ีจะตองดําเนินการในเรื่องของโรงงานยางพารา            
ที่เปนหนี้ผูรับเหมา 

มติที่ประชมุ  รับทราบ    

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
ประธาน  5.1 การขอความเห็นชอบการขอใช เ งินเหลือจาย            

ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K)  

             ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ข อ ง จั ง ห วั ด             
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
(เ พ่ิมเติม) กรณีการจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา           
แบบปรับราคาได (คา K) มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา
ภาค (ก.บ.ภ.) ครั้ งที่  1/2564 เมื่ อวันท่ี  3 มีนาคม 2564                      
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน             
โดยเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (เพิ่มเติม) กรณ ี      
การจายเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  

เพ่ือใหการบริหารจัดการของจังหวัดและกลุมจังหวัด เปนไปอยาง          
มีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน มาเพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ ดังนี้  

                  (1) กรณีการจายเงินชดเชยคา K ใหเจียดจาย          
จากเงินเหลือจายในการดําเนินโครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัด           
เปนลําดับแรกและจากงบบริหารจัดการเปนลําดับตอมา 

         (1.1) กรณจีังหวัดและกลุมจังหวัด ใหนําเงินเหลือ
จายหรืองบบริหารจัดการ ไปจายเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางฯ          
(คา K) ได โดยใหจัดทําคําขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอ
ความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี ทั้งนี้ ให ก.บ.จ. 
และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวให อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแล
ภาคทราบภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส ที่ ไดรับอนุมัต ิ           
ใหเปลี่ยนแปลงโครงการ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 
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   ทั้งนี้ มีจังหวัดในกลุมจังหวัดขอความเห็นชอบเพ่ือจายเปน
เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
ไดแก 

   (1) จังหวัดหนองบัวลําภู มีหนังสือท่ี นภ 0017.2/1527          
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง ขอความเห็นชอบการขอใชเงิน
เหลือจายตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่
ทองเท่ียวตามเสนทางโรแมนติกรูท(Romantic Route) และนาคีรูท 
(Naknee Route) กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน ทาง
หลวงหมายเลข 228 ตอนหวยสายหนัง.-.ศรีบุญเรือง กม.54 + 
000 – 56 + 450 ตําบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวลําภู งบประมาณ 15,000,000 บาท หนวยดําเนินการ 
คือ แขวงทางหลวงหนองบัวลํ าภู  โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) เปนเงิน 111,628.28 บาท   

  (2) จังหวัดบึงกาฬ มีหนังสือที่ บก 0017.2/4608          
ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564 เรื่ อง  ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา         
แบบปรับราคาได . (คา K).จํานวน 2 รายการ เปนเงินทั้ งสิ้น 
1,891,200 บาท ไดแก 

       (2.1) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุม
แมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic.Route) และนาคีรูท 
(Nakhee Route) กิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.
3009 แยก ทล.212 – บานโนนจําปาทอง (ตอน 2 เซกา) ตําบลบาน
ตอง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 456,480 บาท ดําเนินการ
โดยแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 

     (2.2) โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ทองเที่ยว         
ตามเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic.Route) และนาคีรูท (Nakhee 
Route) กิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.3009 
แยก ทล.212 – บานโนนจําปาทอง (ตอน 3 เซกา) ตําบลบานตอง 
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1,434,720 บาท ดําเนินการ
โดยแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 
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  5.2.ก า ร ขอ ใช ง บป ร ะม า ณ เหลื อ จ า ย โ ค ร ง ก า ร                        
ตามแผนปฏิบัติราชการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ร าชกา รประจํ า ป งบประมาณ พ .ศ .  2564  ของจั งหวั ด             
และกลุมจังหวัดและการใชจายเงินเหลือจาย ตามมติคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2563   

  1. เมื่อจังหวัดและกลุมจังหวัดไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดและกลุมจังหวัด
จะตองเรงรัดดําเนินโครงการตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ         
ใหสอดคลองกับเปาหมาย การดําเนินงานและการเบิกจายที่รัฐบาล
กําหนดตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
รายจาย ประจําปอยางเครงครัด หากมีความจําเปนอยางยิ่งยวด          
ที่จังหวัดและกลุมจังหวัดจะตองดําเนินการขอโอน เปลี่ยนแปลง 
จั งหวั ดและกลุ มจั งหวั ดจะตอ งแสดงเหตุ ผลความจํ า เป น            
เพ่ือประกอบการพิจาณาอยางครบถวนสมบูรณ 

  2. ในกรณีที่จังหวัดและกลุมจังหวัดมีความประสงค           
โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ทั้งกรณีงบประมาณ ปกติและงบประมาณ
เหลือจาย ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้  

2.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ใหดําเนิน
โครงการท่ี ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบแตยัง ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณกอน (โครงการที่ไดรับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน 
และโครงการที่ไดรับ ความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) ทั้งนี้ สามารถ
ดําเนินกิจกรรมบางสวนของโครงการดังกลาวเทาที่มี งบประมาณ
อยูได สวนกิจกรรมท่ีเหลือของโครงการสามารถนําไปดําเนินการใน
ปถัดไป โดยใหประสานหารือ กับสํานักงบประมาณกอนดําเนินการ  

2.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการท่ีไม
มีผลกระทบตอวัตถุประสงคของ โครงการ กิจกรรม หรือรายการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ดังนี้  

     2.2.1 การแกไขขอความที่ พิมพคลาดเคลื่อน            
ตกหลน ใหถูกตองตามขอเท็จจริงที่ไดรับ จัดสรรงบประมาณ 

     2.2.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจาย           
โดยไมมีผลทําใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค ของรายการตามที่ไดรับ
อนุมัติไวเดิม  

     2.2.3 การเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินงาน โดยที่
วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม พ้ืน ท่ีดําเนินการ และ
กลุมเปาหมายไมเปลี่ยนแปลง  
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     2.2.4 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่
ดําเนินการ ที่ไมกระทบตอกลุมเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของ
โครงการ  

     2.2.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูป
รายการสิ่งกอสรางเพ่ือใหเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการ
กอสราง 

     2.2.6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ  
ชนิด จํานวน คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไมมีผลกระทบ
ตอการใชงาน (Capacity) หรือไมมีผลตอการ เปลี่ยนแปลงประเภท
หรือปริมาณครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติ  

     2.2.7 กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
ในงบดําเนินงาน เชน สถานที่จัด จํานวนผูเขารวม จํานวนรุน คาวัสด ุ
คาใชสอย คาตอบแทน และระยะเวลา ที่ไมทําใหจํานวน กลุมเปาหมาย 
หรือผูไดรับประโยชนนอยลง  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามขอ 
2.2.1 – 2.2.7 ตองไมมีผลทําให ตองเพ่ิมวงเงินงบประมาณตาม
รายการที่ไดรับจัดสรร  

2.3 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถนําไป
ขยายผลโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเปาหมาย
โครงการเดิมใหบรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึนได  

2.4 การนําเงินเหลือจายไปจายตามคําพิพากษา         
ของศาล เฉพาะกรณีงบบริหารจัดการของ จังหวัดหรือกลุมจังหวัด
ไมเพียงพอ ท้ังนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามขอ 2 ใหเปน
อํานาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาใหความเห็นชอบ  

ทั้งนี ้ให ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวให อ.ก.บ.ภ.ที่กํากับ ดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต
วันสิ้นไตรมาสที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงโครงการ  

3. สําหรับกรณีการดําเนินโครงการเดิม แตมีการ
เปลี่ ยนแปลง กิจกรรม หรือ พ้ืน ท่ีดํ า เนิ นการซึ่ งกระทบตอ
กลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ ใหนําเสนอขอความ
เห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค  

4. ในกรณทีี่ดําเนินโครงการ ตามขอ 2.1 ทั้งหมดแลว 
จึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจาย ทั้งกรณี
งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจาย ไปดําเนินโครงการใหมที่
ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดได 
โดยใหเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค  
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5. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามขอ 3 และ 4 
ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัด นําเสนอเพ่ือขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําป    
ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด พรอมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณรายจายของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดแลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัดจัดสงคําขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการมายังฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง          
และเสนอขอความเห็นชอบจาก ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
เนนใหดําเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบ แตยังไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณกอน จึงกําหนดกรอบระยะเวลาในการสงคํา
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีตามขอ 3 และ 4)          
ซึ่งจะตองเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับ
ดูแลภาค โดยใหจังหวัดและกลุมจังหวัดเสนอคําขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการมายัง ฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม 2564 

6. การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ใหผูวาราชการ
จังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัด ดําเนินการ ตามระเบียบการบริหาร
งบประมาณที่เก่ียวของ  

7 .  หลั ก เกณฑการ เปลี่ ยนแปลงโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ใหมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

  5.2.1.จั ง ห วั ด อุ ด ร ธ านี   มี ห นั ง สื อ  ด ว นที่ สุ ด  ที่  อ ด 
0017.2/250 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอใชเงิน
เหลือจายเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจราจร และขนสง รหัสงาน 12100 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 
0601 ตอน โนนสะอาด – อุดรธานี ระหวาง กม.440 +957             
– กม.441 + 370 (โครงการเปดชองเกาะกลางถนนทางเขา             
นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) งบประมาณ 9,400,000 บาท              
โดยมหีนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ 1 

   ทั้ งนี้  การพิจารณาขอใช เงินเหลือจายจะมี 2 เรื่อง 
ประกอบดวย 

1. กรณี การจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา           
แบบปรับราคาได (คา K) ไดแก 



~ 36 ~ 
 

 1.1.จั งหวั ดหนองบั วลํ าภู  จํ านวน  1  รายการ 
งบประมาณ 111,628.28 บาท 

 1.2 จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ 
1,891,200 บาท   

2. กรณี จังหวัดอุดรธานี เสนอโครงการพัฒนาทางหลวง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจร และขนสง รหัสงาน 12100 กิจกรรม 
ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 
ตอนควบคุม 0601 ตอน โนนสะอาด – อุดรธานี ระหวาง กม.
440 +957 – กม.441 + 370 (โครงการเปดชองเกาะกลางถนน
ทางเขานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) งบประมาณ 9,400,000 บาท  
ซึ่งเปนโครงการใหมที่สําคัญจําเปนเรงดวน ไมไดอยู ใน.Y2.              
และไมไดบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  
ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑของ ก.บ.ภ. 

จึงขอใหคณะกรรมการได พิจารณารวมกัน หากมีมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมกลุ มจั งหวัดฯ จะไดจั ดส งคําขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการ และดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ ตอไป 

ประธาน  ในสวนของคา K เปนไปตามระเบียบอยูแลว ในกรณีที่มีเงินเหลือจาย 
ใหนําไปใชจายคา K ในกรณีที่ ไมมีก็ขอใชงบกลางจากรัฐบาล        
เปนหลักเกณฑที่รัฐบาลกําหนดขึ้นเพ่ือชวยเหลือในภาคเอกชน              
ในสวนของจังหวัดอุดรธานีที่ เสนอขอใช เงินเหลือจาย ในสวน            
ที่เกี่ยวของและไมไดบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด  
ที่ เสนอขอข้ึนมาใหมตองอธิบายใหคณะกรรมการทุกจั งหวัด            
ไดรับทราบ และรวมกันพิจารณา  

นายจํารัส นาแฉลม  สําหรับโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงและยกระดับถนน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอดุรธาน ี หมายเลข 2 ซึ่งเสนอขอใชเงินเหลือจายของจังหวัดอุดรธานี เปนถนน

มิตรภาพมี การสัญจรไปมา เฉลี่ ยประมาณ 2  หมื่ นคัน/วัน            
เปนเสนทางหลักและสําคัญในเรื่องการพานิชย การอุตสาหกรรม 
การเกษตร และการทอง เที่ ยว  การสัญจรของกลุ มจั งหวัด         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ความจํา เปนที่จะตอง
ดําเนินการ เนื่องจากเปนจุดเสี่ยงอันตรายเปนทางที่เชื่อมไปยังนิคม
อุตสาหกรรมอุดรธานี เปนทางเชื่อมไปยังคลังสินคาของนิคม
อุตสาหกรรมฯ ในแตละวันจะมีรถขนาดใหญที่ขนสงสินคาเลี้ยวเขา
ไปในนิคมอุตสาหกรรมฯ สิ่งที่ยังไมมีคือในเรื่องเกาะกลาง จําเปน
จะตองเปดชองเกาะกลางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
รวมท้ังประชาชนที่ผานไปมา จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองมี
การขอใชงบประมาณเงินเหลือจายในสวนนี ้
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นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย    ภาคเอกชนไดนําเรื่องนี้เสนอในมติ ครม. แลว ซึ่งในปจจุบัน      
ประธานหอการคาภาค มีรถสัญจรไปมาประมาณ 2 หมื่นคัน/วัน และในอนาคตถามีรถไฟ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วสูงหรือรถไฟรางคู ทางภาคเอกชนคาดการณวาจะมีรถ

สัญจรไปมามากกวา 2 หม่ืนคัน/วัน ปญหาใหญคือ รถขนาดใหญ           
ที่ ใชขนสงสินคาเปนประเด็นที่ตองใชพื้นที่ ในการเขา - ออก        
นิคมอุตสาหกรรมฯ อยางมาก เมื่อทานรองนายก (นายสุพัฒนพงษ  
พันธมีเชาว) ผูตรวจราชการเขต 10 ไดมีความเห็นวาถามีความ
จําเปนใหไปดูวามีเงินตรงสวนไหนที่จะนํามาใชไดบาง เพราะเปน
เรื่องความสําคัญในเรื่องอันรายจากการสัญจร การคา การลงทุน 
และในเรื่องของความปลอดภัยทุกภาคสวนไดลงมีพ้ืนที่และไดจัดทํา
โครงการเ พ่ือเสนอของบประมาณเขามายังจั งหวัดอุดรธานี          
เพ่ือพิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งจะไดรับประโยชนในการจราจรมีความ       
ลื่นไหล ลดการเกิดอุบัติเหตุ และมีความปลอดภัยกับประชาชน          
และผูสัญจรไปมา ตนทุนของการลงทุนไมเสียหาย 

ประธาน  สําหรับโครงการเปดชองเกาะกลางถนนทางเขานิคม
อุตสาหกรรมอุดรธานี โดยแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 ไดเคยสํารวจ 
ออกแบบและประมาณการราคาในเบื้องตน ประมาณ 30 ลานบาท 
แตดวยขอจํากัดในดานตางๆ จังหวัดอุดรธานี ไดแจงประสานขอให
ปรับลดงบประมาณลงในสัดสวนที่สามารถดําเนินการได คือ
ประมาณไมเกินวงเงิน 10 ลานบาท 

นายสามารถ  ศรีมุงคุน   ขอมูลเพ่ิมเติมโครงการเปดชองเกาะกลางถนนทางเขานิคม 
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวง พ้ืนที่ในการดําเนินกอสรางเปนสามแยกเขานิคมอุตสาหกรรมตรงโนนสูง 
อุดรธานีที่ 1 เปนทางหลวงชั้นพิเศษมีชองจราจรอยูทาง AC ซึ่งเปนเสนทาง

ระหวางจังหวัดขอนแกนมาอุดรธานี พ้ืนที่ตรงนี้จะไมมีไฟฟาแสงสวาง 
ผิวทางเปนแอสฟลตคอนกรีตหนา 17 ซม. เขตทางขาง 30 เมตร 
การบูรณะลาสุดเปนพื้นปูระบบระบายน้ํา ในป 2562 จะไมมีทาง
รวม ทางแยก หลังมีการปรับปรุงจะเปด ชองเกาะกลางและการ
ขยายชองจราจรจาก 4 ชองจราจร เปน 6 ชองจราจร ในชวงที่เปน
สามแยก และจะมีชองชะลอเลี้ยวขวา เขานิคมอุตสาหกรรมฯ ท่ีมาจาก
ทางขอนแกน สวนทางเขาจังหวัดอุดรธานี สามารถเลี้ยวซายเขา
นิคมอุตสาหกรรมไดเลยจะมีการติดตั้งไฟฟาแสงสวางดานขาง ชวงที่
เปนสามแยกจะติดตั้งไฟฟาแสงสวางแบบคู และไฟสัญญาณจราจร 
ปายเตือนตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นวาจุดนี้เปนจุดตัดในทางสายหลัก 

ประธาน  การสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี  
 เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเก่ียวพันกับ

ผูคนหลายพันคน นิคมอุตสาหกรรมฯ จะเริ่มดําเนินการในปลายปนี้  
ในสวนของศูนยโลจิสติกสจะเริ่มเปดใหบริการและจะมีรถขนาดใหญ 
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ใชเขา-ออกในการขนสงสินคาเสนทางนี้ เปนจํานวนมาก ซึ่งเปน        
ความจําเปนเรงดวนที่จะตองเสนอของบประมาณเขามาที่ยังไมไดมีการ
นําเขาบรรจุในแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดและอยูใน Y2 
ประกอบกับในการเสนอโครงการจังหวัดอุดรธานีเห็นวาในสวนของ
จังหวัดมีเงินเหลือจายในสวนของงบกลุมจังหวัดฯ สามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงถึงแมวาจะตองมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ         
ตามขั้นตอนตางๆ ก็ยังยอมรับในเรื่องของขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลง
จํานวนมาก เลยเขียนโครงการนี้ขึ้นมาเพราะมีความจําเปนที่เสนอขอ
เขามาในกลุมจังหวัดเพราะเห็นวาจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยกลาง         
ของกลุ มจั งหวั ด ถ า มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้ นในจั งหวั ด            
ภายในกลุมจังหวัด ไมวาจะเปนจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ งและทําให
ประชาชนในพ้ืนที่กลุมจังหวัดฯ ไดรับประโยชนรวมกัน ทําใหเกิดการ
สรางงาน สรางอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนที่กลุมจังหวัดฯ  

  ถาหากมีคา K ตอใหศาลสั่ งก็ตองปฏิบัติตามคําสั่ งศาล            
และแนวทางในการปฏิบัติของกลุมจังหวัด ถามีเงินเหลือจายจังหวัด         
ในกลุมจังหวัดนําไปบริหารจัดการในชวงระยะเวลาที่มีกอนสิ้น
ปงบประมาณ ในชวงระยะเวลาที่เหลืออีก 4 เดือน ในการดําเนินการ
จะถือวาเปนเงินเหลือจายจริงหรือยัง หรือใหจังหวัดที่มีเงินเหลือจาย
ขอใชเงินเหลือจายในสวนของจังหวัดตัวเองกอน เม่ือถึงเดือนสิงหาคม
แลวยังไมสามารถดําเนินการได หรือมีเงินเหลือจายเพ่ิมเติมแลวคอย
นํามาจายคา K ซึ่งจําเปนตองจายแนนอน.มีความจําเปนที่ตองจายแต
ความสําคัญยังไมรู ซึ่งคา K เกิดขึ้นตามเศรษฐกิจ 

  ในสวนของที่ประชุมภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของในกลุมจังหวัด 
ที่เปนคณะกรรมการ ก.บ.ก. และสวนราชการไดฟงเหตุผลและความ
จําเปนของโครงการ สวนโครงการที่จังหวัดอุดรธานีไดนําเสนอ       
เปนโครงการที่มีความสําคัญกระทบในภาพรวมทางเศรษฐกิจ       
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตองดําเนินการในเรื่องของความ
ปลอดภัยตอประชาชนในพื้นที่กลุมจังหวัดและผูใชเสนทางสัญจรไปมา           
ในการใชเสนทางหลักถนนมิตรภาพมีความสําคัญแนนอน แตในระดับ
ความจําเปนขึ้นอยูกับคณะกรรมการพิจารณาในชวงระยะเวลาที่เหลือ
อีก 4 เดือน 

  ในสวนของจังหวัดบึงกาฬท่ีขอเสนอรับการสนับสนุนคา K           
มีความจําเปนที่จะตองจายตามระเบียบขอกฎหมายท่ีใหไว ซึ่งจะขอ
ใชจากเงินเหลือจาย กรณีที่กลุมจังหวัดฯ มีเงินเหลือจายจากจังหวัด
อุดรธานี และทางจังหวัดอุดรธานีมีความจําเปนที่จะตองใช ถาในหวง
ระยะเวลาในชวง 4 เดือนที่จะตองดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง 
ตองใชเวลานาน ถามติที่ประชุมเห็นชอบใหจังหวัดอุดรธานีใชเงิน
เหลือจาย เกรงวาหวงระยะเวลาดังกลาวอาจจะไมทันถาเทียบกับ         

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
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ค า K น าจะเอามาใช เป นลํ าดับแรกก อน ทั้ งนี้  ขึ้ นอยู กับมติ                 
ของคณะกรรมการ 

ประธาน   ในกรณีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1          
ไมมีเงินเหลือจายและเสร็จสิ้นสัญญาแลวมีคา K จะตองทํายังไง 

  ในกรณีที่กลุมจังหวัดฯ.ไมมีเงินเหลือจาย.ตองขอใชไป          
ที่งบกลางมาจายคา K  

 
ประธาน      คา K มีความสําคัญ เพราะยังไงก็ตองจายตามระเบียบ         
     แตจะใชเงินจากท่ีไหนมาจาย 

  อยากใหยึดตามแนวทางท่ีเคยปฏิบัติกันมา เอาท่ีกรณีเรงดวน          
และจําเปนจริงๆ สวนคา K ยังมีเวลาอีก 4 เดือนที่ยังดําเนินโครงการ         
ไมแลวเสร็จถามีเงินเหลือจายหรือมีโครงการที่ทําไมไดแลวคอย          
มาจัดประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบในการจายคา K 

  เห็นดวยตามที่ รองผู ว าราชการ จังหวัดหนองบัวลําภู           
(นายเวี ยงชัย แกวพินิจ ) เสนอเพราะยังมี เวลาอีก 3 เดือน                
ซึ่งบางโครงการยังไมไดตัวผูรับจางและดําเนินการยังไมแลวเสร็จ 
อาจจะมีเงินเหลือจายเพ่ิมเขามาในสวนนี้ 

  เห็นดวยกับโครงการที่จังหวัดอุดรธานี เสนอเพราะเปน
โครงการในภาพรวมไมใชเพียงผลประโยชนที่เกิดข้ึนในเฉพาะจังหวัด
อุดรธานีเทานั้น ไมใชเฉพาะแคกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 แตหมายถึงภาพรวมจริงๆ ถึงแมวาระยะเวลาในการ           
ที่จะบริหารโครงการตองใชเวลาพอสมควร อันดับแรกเห็นควร         
ที่จะนําเงินเหลือจายในสวนนี้ไปใหจังหวัดอุดรธานีไปทําเรื่อง          
ของเกาะกลางถนน สวนเงินคา K ยังพอจะมีเงินอีกสวนหนึ่งที่ยังพอ
มีเวลาเก็บกอนสิ้นปงบประมาณ และใชระยะเวลาไมนานในการขอ
มติท่ีประชุมในการจายคา K จัดใหตามจังหวัดท่ีมีการขอใชเงินเหลือจาย   
ในการจายคา.K.และถามีเงินเหลือจากการจายคา.K.แลวคอยนํามาจาย       
ในสวนของโรงงานยางพาราของบึงกาฬ.และโครงการที่จังหวัด
อุดรธานีเสนอเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะไป Support ในการพัฒนา
ภาพรวมตอไป 

ประธาน  สรุปเงินเหลือจายใหยึดตามแนวทางที่ เคยปฏิบัติของ          
กลุมจังหวัดฯ ท่ีเคยปฏิบัติมากอน เพราะยังไมใชเงินที่เหลือจายจริง 
เนื่ องจากยังไมสิ้นป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตองรอปลายป
งบประมาณอีกรอบ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีเสนอมาจะตองผานขั้นตอนตางๆ 
ถาใกลถึงเวลาสิ้นปงบประมาณแลวโครงการยังไมไดรับความเห็นชอบ
และไมอาจจะบรรลุวัตถุประสงคไดทางกลุมจังหวัดฯ จะรีบดําเนินการ

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
 

นายเวียงชัย  แกวพินิจ 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 
 
นายชาญชัย  คงทันหัวหนา
สํานักงานจงัหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

นางสาวสิริมา  วัฒโน  
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
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จัดประชุมทบทวนมติเพ่ือนําเงินเหลือจายในสวนที่จําเปนและใชจาย
ในสวนของคา K ตอไป 

มติท่ีประชมุ   เห็นชอบ ใหจังหวัดอุดรธานี นําเงินเหลือจาย จํานวน 
9,400,000 บาท จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม           
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ และบรรลุวัตถุประสงคแลว ไปดําเนิน
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร           
และขนสง รหัสงาน 12100 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐาน         
และเพิ่มประสิทธิภ าพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2             
ตอนควบคุม 0601 ตอน โนนสะอาด – อุดรธานี ระหวาง กม.
440 +957 – กม.441 + 370 (โครงการเปดชองเกาะกลาง
ถนนทางเขานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) ซึ่งเปนโครงการใหม  
และเปนโครงการท่ีมีความสําคัญ จําเปน เรงดวน แตไมอยูใน Y2.
และในแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยโครงการดังกลาวไมเปนไปตาม
หลักเกณฑของ ก.บ.ภ. ตองสงคําขอโอนเปลี่ยนแปลงตอไปยัง          
อ.ก.บ.ภ. พิจารณาดําเนินการ ตอไป 

  สําหรับในสวนของคา K ใหใชเงินเหลือจายจริง ในชวง
ปลายป งบประมาณ หากมี เงิน เหลือจ ายเพิ่ มเติม ซึ่ ง เปน          
เงินเหลือจายจริงๆ แลวจะดําเนินการจัดประชุมหารือกันอีกคร้ังหนึ่ง           
โดยจังหวัดไหนที่มี เงินเหลือจายใหสงเรื่องขอคืนเงินมายัง         
กลุมจังหวัดฯ เพื่อกลุมจังหวัดฯ จะไดรวบรวมยอดเงินเหลือจาย
ตอไป ในสวนของงบบริหารฯ ที่กลุมจังหวัดฯ ไดจัดสรรใหจังหวัด
ในกลุมจังหวัด ขอใหชลอการจายเงินงบบริหารออกไปกอน 
ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัด
หนองบัวลําภู เพื่อสํารองไวใชในการจายคา K ในสวนจังหวัดอื่นๆ 
ตามที่เห็นสมควร  

ประธาน  5.3.การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ             
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

  จั งห วั ดหนองบั ว ลํ าภู  มี หนั ง สื อ  ด ว น ท่ีสุ ด  ที่  นภ 
0017.2/7041 ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2564 ขอโอน
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ             
ตามโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูมาตรฐาน
อินทรียอยางเปนระบบ (Green Economy) กิจกรรมหลัก สงเสริม
การเพาะปลูกพืชผสมผสาน วงเงินงบประมาณ 4,412,800 บาท 
โดยมีหนวยดําเนินการ คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบัวลําภู 
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  การโอนเปลี ่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติราชการประจําป     
ของกลุ มจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัด
หนองบัวลําภู เปนเจาภาพในสวนที่ 2 โครงการสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยสูมาตรฐานอินทรีย อยางเปนระบบ (Green 
Economy) กิจกรรมหลัก สงเสริมการเพาะปลูกพืชผสมผสาน
งบประมาณ 4,412,800 บาท โดยมีหนวยดําเนินการ คือ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด ซึ่งยังไมไดรับการจัดสรร 
จากสํานักงบประมาณ โดยกลุมจังหวัดฯ ไดประสานไปยังกองจัดทํา
งบประมาณเขตพ้ืนที่ 7 (อุดรธานี) ทราบวางบประมาณงวดที่ 3      
จะสามารถอนุมัติจัดสรรไดประมาณวันที่ 15 มิถุนายน 2564          
ทางจังหวัดหนองบัวลําภู เจาภาพโครงการไดประชุมหารือเพื่อขอ
โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเรื่องของกิจกรรมยอยดานขาว 
อยากใหเจาภาพโครงการนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสงเสริมการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัยสูมาตรฐานอินทรียอยางเปนระบบ (Green 
Economy) กิจกรรมหลัก สงเสริมการเพาะปลูกพืชผสมผสาน          
จะขอปรับเปลี่ยนรายการรายละเอียด ดังนี้  

  1. กิจกรรมยอย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
ปลอดภัย กิจกรรมยอย เปลี่ยนจากการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว    
กข.6 วงเงิน 1,350,000 บาท เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากเกษตรกรกลุมเปาหมายที่ เขารวมโครงการลวงเลย
ระยะเวลาในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ           
และเกษตรกรไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาวจากกรมการขาวไป
แลว จึงขอเปลี่ยนจากเมล็ดพันธุขาว กข.6 เปนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ในการผลิตสารชีวภัณฑ เพื่อสนับสนุนการลดใชสารเคมีและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยยึดกลุมเปาหมายเดิม วงเงินเทาเดิม  

  2. กิจกรรมยอย การจัดงานแสดงผลิตภัณฑและผลผลิต
จากขาวเหนียว เปลี่ยนแปลงเปนการจัดงานสัมมนาการพัฒนา
สินคาและการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาจากขาวเหนียว วงเงิน 
312,800 บาท เนื่องการสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โ ค วิ ด . 2 0 1 9 . (COVID-19).จึ ง ขอ เ ป ลี่ ย น เ ป น ก า ร จั ด ทํ า สื่ อ

ประชาสัมพันธ ในรูปแบบของสื่อการพัฒนาสินคาและการพัฒนา
ผลิตภัณฑสินคาจากขาวเหนียว วงเงินเทาเดิม 

ประธาน  จังหวัดหนองบัวลําภู ขอเปลี่ยนแปลงโครงการกรณีที่เกิด
อุปสรรค กิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก ที่ไมสามารถทําได 
ในชวงเวลานี้  จึงขอเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบโครงการที่เหมาะสม
และทําไดจริงในชวงปลายปงบประมาณ 

นายอนวุัฒน  วรรักษ 
(แทน) เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 
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  กรณีที ่จังหวัดหนองบัวลําภู มีการขอโอนเปลี ่ยนแปลง
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูมาตรฐานอินทรีย
อยางเปนระบบ (Green.Economy) ซึ ่งจะม ี 3  ก ิจกรรมย อย            
ในเรื ่องของเพิ ่มผลผลิตขาว ผัก และผลไม ในรายการที ่จะขอ
เปลี่ยนแปลง คือ ขาว จากเดิมระบุไวเปนการซื้อเมล็ดพันธุ ขาว            
กข.6 เนื ่องจากวาลวงเลยฤดูกาลแลว จะขอเปลี ่ยนมาเปนการ
จัดซื ้อว ัสด ุอ ุปกรณทําสารช ีวภ ัณฑโดยเปนการเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดของรายการซึ่งกระทบตอแผน ถาหากคณะกรรมการ 
ก .บ . ก . . ร ับ รอง ให ค วาม เห ็นชอบในการ โอน เปลี ่ยนแปลง         
กลุ มจังหวัดจะตองจ ัดสงไปยังส วนกลาง อ.ก.บ.ภ. เห ็นชอบ            
ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู ก ับกระบวนการว าจะไดร ับความเห็นชอบหรือไม        
โดยกรณีนี ้ กลุ มจังหวัดฯ ไดหารือกับเจาหนาที ่สํานักงานสภา
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลว และจะตองสงไปขอความ
เห็นชอบ จาก อ.ก.บ.ภ. ทั้งโครงการ เพราะเปนการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 

ประธาน  เปนโครงการที่อยูในกรอบจังหวัดหนองบัวลําภู เนื่องจาก
กิจกรรมหนึ่งทําไมไดตองเปลี่ยนแปลงรายการ ถาอยูใน Y2 สามารถ
ทําไดเลย แตถาเปนโครงการหรือรายการใหมตองทําตามระเบียบ
ขั้นตอน     

มติที่ประชมุ  เห็นชอบใหจังหวัดหนองบัวลําภู โอนเปลี่ยนแปลง             
ตามที่เสนอ 

ประธาน  5.4.การโอนสินทรัพยที่เกิดจากเงินงบประมาณรายจาย             
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

        กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1              
ไดตรวจสอบในระบบ GFMIS พบวายังมีรายการในระบบ GFMIS 
ของกลุมจังหวัด ที่ไดมาจากการใชจายเงินงบประมาณรายจาย          
ของกลุมจังหวัดที่ยังไมไดทําการโอนใหกับหนวยงานที่ ไดรับ
งบประมาณ จํานวน 59 รายการ 16 หนวยงาน  
        มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 
เห็นชอบรับโอนสินทรัพย  ในระบบ GFMIS.ของกลุมจั งหวัด                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 11 หนวยงาน            
48 รายการ 
       ทั้งนี้  มีหนวยงานแจงยืนยันการรับโอนสินทรัพย
กลับมายงักลุมจังหวัดฯ เพ่ิมเติม จํานวน 2 หนวย ไดแก 
 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 
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1. สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 10  

ที ่ รายการ ราคาตอหนวย หนวยดําเนินงาน หนวยรับโอน 

1 หองน้ําชายและหองนํ้าหญิง (ป 2555)  600,000 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10 

วนอุทยาน 
น้ําตกคอยนาง 

 รวมเปนเงิน 600,000.00   
   

 

2. สํานักเกษตรจังหวัดเลย  
 

ที ่ รายการ ราคาตอหนวย หนวยดําเนินงาน หนวยรับโอน 

1 เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ  80,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเลย 

สํานักงานเกษตร
จังหวัดเลย 

 รวมเปนเงิน 80,000.00   

มติที่ประชมุ      เห็นชอบ 

ประธาน  5.5.การโอนสินทรัพยที่เกิดจากการใชจายงบประมาณ            
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

         5 . 5 .1  จั งห วั ด หนองคา ย  มี ห นั ง สื อที่  น ค 
0017.2/3152 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2564 และ ที่ นค 
0017.2/5492 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง การโอนสินทรัพย 
ที่เกิดจากการใชจายงบประมาณของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบดวย   

 

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร 
หนวยดําเนินงาน 

 ผูรับโอน  

1 
  

โครงการปรับปรุงสถานท่ีบริการประชาชน
แหลงทองเท่ียวพิพิธภัณฑสัตวน้ํา จังหวัด
หนองคาย 

   

 กิจกรรม ลานจอดรถ พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดพ้ืนที่ 3,095.5 ตร.ม. ประกอบดวย 

- งานโครงสราง 
- งานพื้น 
- งานสี สีจราจร 
- งานระบบสุขาภิบาล 
- งานไฟฟา 

679,000 มหาวิทยาลยัขอนแกน 
(วิทยาเขตหนองคาย) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 รวมเปนเงิน 679,000   

 
 
 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

หนองบวัลําภู 
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   ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร 
หนวยดําเนินงาน 

 ผูรับโอน  

1 
  

โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาด
ใหกับสินคา OTOP และวิสาหกิจบนเสนทาง 
ROUTES 

   

 กิจกรรม พัฒนาศูนยนวัตกรรมและกระจาย
สินคา OTOP   

32,590,000 สํานักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดหนองคาย 

สํานักงาน 
พัฒนาชุมชน 

จังหวัดหนองคาย 
 รวมเปนเงิน 32,590,000   

     ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร 
หนวยดําเนินงาน 

 ผูรับโอน  

1 
  

โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมี
คุณภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยว 

   

 กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยว         
เพ่ือรองรับการขยายตัวของอาเซียน 
จังหวัดหนองคาย   

25,975,000 สํานักงานจังหวัด
หนองคาย 
รวมกับ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 รวมเปนเงิน 25,975,000   

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร 
หนวยดําเนินงาน 

 ผูรับโอน  

1 
  

โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสม เชื่อมโยง
แหลงน้ําที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี 

   

 1.1 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ งานจัดรูปที่ดิน  
อางเก็บน้ําหวยบังพวน ระยะที่ 1  
จังหวัดหนองคาย   

1,225,020 สํานักงานจัดรปูท่ีดิน 
และจัดระบบน้าํ 

เพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 

สํานักงานจัดรปูที่ดิน 
และจัดระบบน้าํ 

เพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 
 1.2 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ งานจัดรูปที่ดิน 

อางเก็บน้ําหวยบังพวน ระยะที่ 2  
จังหวัดหนองคาย 

491,287 สํานักงานจัดรปูที่ดิน 
และจัดระบบน้าํ 

เพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 

สํานักงานจัดรปูที่ดิน 
และจัดระบบน้าํ 

เพ่ือเกษตรกรรมที่ 10 
 รวมเปนเงิน 1,716,307   

มติที่ประชมุ      เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 
*********************************** 

ปดประชุมเวลา 16.00 น.  
 

  ลงชื่อ     มาลินทร  พันธุเดช       ผูจดรายงานการประชมุ 

        (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช) 

   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  


