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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
คร้ังที่ 3/2564  

วันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.  

ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
 

 

ผูมาประชุม 
 

1. นายวันชัย  จันทรพร รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี
แทนผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

3. นายโสภณ สุวรรณรัตน รองผูวาราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

4. นายเวียงชัย  แกวพินิจ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รองประธานกรรมการ 

5. นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
(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. นายประดิษฐ  อินตาพรหม  เกษตรจังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายณัฐวุฒิ  รัตนมณี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กรรมการ 
12. นายอํานาจ  ทุนภูมิ (แทน) ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
13. นางจีระนันท  สวางดวง (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
14. นายสุวิทย  เศรษโฐ เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นางพิรุณวรรณน  จงใจภักดิ ์ พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ  
16. นายกิจธนะ  ธรากิตติรัฐ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
17. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
18. นายดํารง  ทองศรี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 
19. นางศรัณยา  สุวรรณพรหม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
20. นางจิรารัตน  จิตจักร (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
21. นางวิภาพร  ธีระธรรม (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 
กรรมการ 
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22. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

23. นายปริญญา ธีระรัตมณี นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ 
24. นายสญัญพงศ  เมืองนางชัยวฒุ นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง  

จังหวัดหนองบัวลําภู  
กรรมการ 

25. นายราชันย  วะนาพรม นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
26. นางสมัย  ชนาราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง  

อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

27. จาอากาศเอกสุรเชษฐ  จิตรา (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก 
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

กรรมการ 

28. นายอเนก  เดชมณี นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการ 

29. นายวิชัย  จันทรหอม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
30. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน 

จังหวัดเลย 
กรรมการ 

31. นางเกศษิณ  ลํามะยศ ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเลย กรรมการ 
32. นายคงศกัดิ์  สวัสดิภาพ ประธาน อสม.จังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
33. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
34. นางศริิวัฒนา  ปทุมซาย ขาราชการบํานาญ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
35. นายณพล  เชยคําแหง ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

36. นายจํารัส  นาแฉลม หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

37. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

38. นายณัฐพงศ  คําวงศปน หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

39. นายพิชัย  พาศรี หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

40. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ 

1. นายกองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
3. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม     

จังหวัดอุดรธานี 
 

กรรมการ ติดภารกิจ 
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4. ผศ.พิศมัย  ธารเลิศ ผูแทนคณะทํางานพัฒนาองคกรชุมชน  
  จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ ติดภารกิจ 

5.  นางจิดาภา  สุนทรธนากุล รองประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีหนองคาย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด 

กรรมการ ติดภารกิจ 

6.  นายวาป  เณระสุระ ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาสังคม  
 ดานสังคม จังหวัดบึงกาฬ   

กรรมการ ติดภารกิจ 

7. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม  

 

1. นายเฉลิมชัย  มวงไหมแพร ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี 
2. นายสมพร  คมขํา นายชางชลประทานอาวุโส  โครงการชลประทานอุดรธานี 
3. นายศภุประวัติ  รัตนติสรอย นายชางโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
4. นางสาวสมโภชน  บุญชื่น นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 
5. นายปราโมทย  จันทรวิทุร ผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
6. นายพัฒนากร  โลกธาตุ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 
7. นางลดาวัลย  โภคานิตย ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรฯ 
8. นางสาวละไมมาด โสภาเวทย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
9. นายปริภัทร  ปูวัง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
10.  นางสาวสุภาพร  สียะบุตร เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
11.  นายเจษฎา  ปานะถึก ผอ.กลุมงานยุทธศาสตร สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
12.  นายปเนตร  ริมภักด ี รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) 
13.  นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลฯ สํานักงานจังหวัดเลย 
14.  นางสาวสุภัทธา  สกุลบานบน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเลย 
15.  นายพรชัย  ศรีบุรินทร พนักงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเลย 
16.  นายยศเสถียร  ทองปน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
17.  นางสาวจิรัชญา  จันทะภา เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานจังหวัดเลย 
18.  นางสาวสายธาร  หงชัย เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานจังหวัดเลย 
19.  นายคุรุวิทย  สุดชา อําเภอนากลาง 
20.  นายวินัย  สีเที่ยงธรรม โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 
21.  นายกลาณรงค  คนรู ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลฯ 

สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
22.  นางสาวกชกร  วงศอาษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
23.  นายปยะณฐั  พาณชยเจริญกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
24.  นางสาวบัณฑิตา  สุดาทิพย นักวิชาการคอมพิวเตอรฯ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
25.  นางสุพัตรา กิบบินส เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
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26.  นางสาวณัฎา ไชยภักด ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู

27.  นางพิสวาท  ไชยวงษ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 

28.  นายธนากร  เที่ยงผดุง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงบึงกาฬ 
29.  นายชัยบูรณ  บัวเกิด (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 
30.  นายพงษอํามาตย  อมาตยทัศน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
31.  นายสมพงษ  ก่ําเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
32.  นางสาวจุฑาภรณ  ออนดีกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
33. นางนภาพร  แกวสี ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
34. นายวีรภัทร  ขาวสําอางค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
35. นายอัจฉริยะ  พันแฮด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
36. นางสาวกานตพิชชา แหลมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
37. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
38. นางสาวมาลินทร  พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
39. นางสาวปริตา  พันแสง เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
40. นางสาวรณิดา  โสภา เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  นายสยาม  ศิริมงคล ผู ว าราชการจังหวัดอุดรธานี /   
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดราชการ
ไมสามารถเขารวมประชุม จึงมอบหมายให นายวันชัย  จันทรพร         
รองผู ว า ร าชกา รจั งห วั ด อุด รธานี  เ ป นประธานที่ ป ร ะชุ ม               
และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2564 
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดจัด

ประชุม ก.บ.ก. ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหกับคณะกรรมการไดตรวจสอบ
แลว ตามหนังสือ ที่  มท 0227.5 (อด)/ว 3087 และ ว 3088          
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ซึ่งไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ.
ที่  http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th/new/ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม ก.บ.ก. เพ่ือทราบและตรวจสอบแลว ซึ่งไมมีกรรมการ ทานใด
ขอแกไข จึงขอใหรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ ตอไป 

มติที่ประชมุ      รับรองรายงานการประชมุ 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวท่ีแลว 
ประธาน  3.1 รายงานความกาวหนาการโอนสินทรัพยกลุมจังหวัด         

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
       3 .1 .1  สรุ ปรายกา ร โ อนสิ นทรั พย ท่ี ผ า นมต ิ           

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจั งหวัด             
แบบบรูณาการ (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 - 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 6 รายการ/(4 หนวยงาน) 53 17 12 22.64 

 รวม 6 805 17 42 5.22 
 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 
 3.1.2 กรณีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1                
มีรายการในระบบ GFMIS.ของกลุมจังหวัดฯ ท่ีไดมาจากการใชจายเงิน
งบประมาณรายจายของกลุมจังหวัด ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 
2559 ท่ียังไมไดดําเนินการโอนใหกับหนวยงานที่ไดรับงบประมาณ 
จํานวน 16 หนวยงาน 59 รายการ  

          โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 และครั้งท่ี 
2/2564  เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบรับโอนสินทรัพย 
ในระบบ GFMIS.ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
จํานวน 13 หนวยงาน 53 รายการ  

       คงเหลือหนวยงานที่ยัง ไมแจ งยืนยันการรับโอน             
จํานวน 4 หนวยงาน 6 รายการ ประกอบดวย 

1. โครงการชลประทานที่ 5 จํานวน 1 รายการ 
2. สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 

จํานวน 1 รายการ 
3. ที่ทําการปกครองอําเภอบานดุง จํานวน 1 รายการ 
4. สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี จํานวน 3 รายการ  

นางนภาพร  แกวสี 
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สําหรับรายการที่ 1 – 2 แจงยืนยันหนวยรับโอน
เรียบรอยแลว อยูระหวางนําเขาที่ประชุมสภาของหนวยรับโอน          
เ พ่ือขอมติที่ประชุม รายการที่  3 – 4 อยูระหวางแจงยืนยัน           
หนวยรับโอน 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 
      3.1.3.กรณีจั งหวัด  ที่มี รายการในระบบ GFMIS            
มาจากงบประมาณกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดฯ ไดมีหนังสือติดตาม
เรงรัดการโอนสินทรัพยที่เกิดจากการใชจายงบประมาณของกลุมจังหวัด           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตามหนังสือ ที่ มท 0227.5 
(อด)/ว 3234 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี 
ไดรายงานผลการติดตาม เรงรัดฯ   
      เนื่ องจากกระทรวงมหาดไทย ไดขอขยายเวลา          
การอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย         
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการ
โอนครุภัณฑที่มีคุณภาพดีโดยไดอนุมัติใหขยายระยะเวลาการยกเวน
การปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหแกจังหวัดและกลุมจังหวัด ดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดเปนกรณีเฉพาะราย   
      ดังนั้น จึงขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด สํารวจรายการ
สินทรัพย ที่มีอยูในระบบ GFMIS นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อขอความเห็นชอบ
หนวยงานที่รับโอนและดําเนินการ ตามขั้นตอนการโอนสินทรัพย           
ใหทันตามระยะเวลา ที่กําหนด ตอไป 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

ประธาน  3.2 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563           
ที่กันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 5 โครงการ 17 กิจกรรม 
งบประมาณ 262,423,216.52 บาท โดยมีผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 2564)   
      1. ดําเนินการแลวเสร็จ (เบิกจายแลวเสร็จ) จํานวน         
5 โครงการ 13 กิจกรรม จํานวน 229,250,447.48 บาท 
      2. ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางเบิกจาย จํานวน               
2 โครงการ 2 กิจกรรม  

  - เบิกจายแลว จํานวน 15,880,762 บาท  
  - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 5,229,238 บาท  
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             3.  อยู ระหวางดํา เนินการ จํ านวน 2 โครงการ          
2 กิจกรรม   

      - เบิกจายแลว จํานวน 902,395.20 บาท  
  - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 9,112,479.34 บาท  

      4. คงเหลือจากการจัดซื้อจัดจางที่บรรลุวัตถุประสงคแลว 
สงคนื จํานวน 2,047,894.50 บาท 

 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 

ประธาน  3.3.การเตรียมความพรอมเพื่อจัดทําขอมูลรองรับการ
จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

       กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี ้

       ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ 2564                        
ณ หองประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัด 
อุดรธานี โดยที่ประชุมฯ ไดหารือในประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็น คือ 

1. ดานโลจิสติกส 
2. ดานแหลงทองเที่ยว 
3. ด าน การบริ ห าร จั ด การน้ํ า . เ พ่ื อ เ ป นกร อบ           

แนวทางการดําเนินงานใหจังหวัดในกลุมจังหวัด ไดเตรียมดําเนินการ
จัดทําประชุมลวงหนาไว  

        ครั้ งที่  2/2564 เมื่ อวันที่  24 มิ ถุนายน 2564           
ณ โรงแรมพันลาน จังหวัดหนองคาย เพ่ือหารือประเด็นหลัก 3 ดาน 
ไดแก (1) ดานโลจิสติกส (2) ดานแหลงทองเที่ยว (3) ดานการ
บริหารจัดการน้ํา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมประเด็น          
ดานการคา การลงทุน และการคาชายแดนและไดมอบหมายจังหวัด
ในกลุมจังหวัดเปนเจาภาพ ดําเนินการประชุมหารือรวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือจัดทําขอมูลความเชื่อมโยงแตละดาน ดังนี้  

    1. ดานโลจิสติกส จังหวัดอุดรธานี เปนเจาภาพ  
        2. ดานแหลงทองเที่ยว จังหวัดเลย เปนเจาภาพ  
        3. ดานการบริหารจัดการน้ํา ประกอบดวย  
             (1) น้ําเพื่อการเกษตร จังหวัดหนองบัวลําภู เปนเจาภาพ  
             (2) ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดบึงกาฬ เปนเจาภาพ  
       4. ดานการคา การลงทุน และการคาชายแดน จังหวัด

หนองคาย เปนเจาภาพ  
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   เมื่ อดํา เนินการจัดประชุมแล วเสร็จ  ให จัดส งขอมูล                
ในดานที่ รับผิดชอบ โดยมีความเชื่อมโยงและบูรณาการกัน               
แลวจัดสงขอมูลใหกลุมจังหวัดฯ รวบรวมตอไป ซึ่งขณะนี้จังหวัดไดจัดสง
ขอมูลใหกับกลุมจังหวัดฯ แลว ซึ่งจะนําขอมูลมาจัดทําเปนราง             
ในสวนที่ 3 ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด เพื่อนําเสนอในเวที            
การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2540) 
ตอไป 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อทราบ 

ประธาน 4.1.การออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

         กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1                  
โดยคณะทํางานฯ โดยคณะทํางานประกอบดวย รองผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี  นายวันชัย  จันทรพร หัวหนาคณะทํางาน           
และคณะทํางานประกอบดวย คลังจังหวัดอุดรธานี โยธาธิการ           
และผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ผู อํานวยการโครงการชลประทาน
อุดรธานี ผูอํานวยการโครงการทางหลวงชนบทอุดรธานี หัวหนา
สํานักงานจังหวัด และผูแทนคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) (ภาคประชาสังคม) ไดมีกําหนดแผน           
การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564            
เพ่ือติดตาม เรงรัด กํากับดูแลการดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย ที่กําหนด โดยกําหนดออกตรวจ
ติดตามฯ จํานวน 3 ครั้ง ดังนี ้

  - ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2564 (จังหวัด
หนองบัวลําภู และจังหวัดเลย) 

  - ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2564 (จังหวัด
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ) 

  - ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 27 สิงหาคม 2564 (จังหวัด
อุดรธานี) 

  โดยกลุมจังหวัด ไดมีหนังสือ ที่  มท 0227.5 (อด)/          
ว 3279 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 แจงจังหวัดในกลุมจังหวัด 
เพ่ือประสานงานหนวยรับตรวจในพ้ืนท่ีดวยแลว 
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  ทั้งนี้ คณะทํางานฯ ไดออกตรวจติดตามและประเมินผล
ครั้ง ท่ี 1 ไปแลว ซึ่งไดใหขอสังเกตและขอแนะนําเพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย  

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
 

ประธาน  4.2.นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

       สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมีหนังสือ         
ดวนที่สุด ที่ นร 1125/ว 4321 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง.นโยบาย.หลักเกณฑ .และวิธีการจัดทําแผนของจังหวัด          
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

       (มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก .บ .ภ . ) . ครั้ ง ท่ี . 2/2564.เมื่ อวั นที่ . 14.กรกฎาคม .2564)          
ใหจั งหวัดและกลุมจั งหวัดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด                   
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ..2566.–.2570.เพ่ือใหแผน            
ทันสถานการณ และใช เปนกรอบและทิศทางในการ จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปของ จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ และ
วิธีการ จัดทําแผนพัฒนาจั งหวัดและแผนพัฒนากลุ มจั งหวัด 
ประกอบดวย   

         1. นโยบายการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด ประกอบดวย 
1) ยึดหลักยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล และขอสั่งการ             
ของนายกรัฐมนตรี เปนกรอบการดําเนินงานจัดทําแผน 

2) ใหความสําคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเปนแผนชี้นํา
ก า ร พัฒนา ใน ภา พร วมและเป น เครื่ องมื อบู รณาการแผน                 
ของสวนราชการในพื้นที่ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน
ในทุกพื้นที ่

3) การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด ใหใชกระบวนการ
ประชาคมแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน หรือการจัดเวทีระดม           
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการ             
จากประชาชนในพ้ืนที่  

4 )  การขับเคลื่ อนการพัฒนา มุ งเน นการทํ างาน           
แบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน ทั้ งสวนราชการ (สวนกลาง              
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม           
หรือประชารัฐและชุมชน  

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 



~ 10 ~ 
 

5) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด ตองมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด ท่ีชัดเจน          
เพื่อแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินการท่ีผานมาประสบผลสําเร็จ      
มากนอยเพียงใด และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวหรือไม   

6) ใหเสนอแผนพัฒนากลุมจังหวัด ในชวงปแรกของ
แผน 5 ป สําหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ไมตองขอทบทวนหรือปรับปรุงแผนทุกป หากไมมีเหตุการณ              
หรือสถานการณท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนา 

  2. หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ประกอบดวย 

1) ขอบเขต แผนพัฒนากลุมจังหวัด เปนแผนที่เปน 
การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาค 
ในประเด็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน หรือความ
ตองการแก ไขปญหาที่ เปนประเด็นรวมในพ้ืนที่กลุมจั งหวัด              
และตองมีขอบเขตการดําเนินการหรือไดรับผลประโยชนมากกวา           
1 จังหวัด 

2) องคประกอบของแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
     2.1) ขอมูลเพ่ือการพัฒนา ประกอบไปดวย ขอมูล

ทางกายภาพ (ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ การใชประโยชน
ที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและความมั่นคง ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืนที่ ผลการ
พัฒนาและแกไขปญหากลุมจังหวัดในชวงที่ผานมา 

     2 . 2 )  ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒน า  ปร ะ กอบ ด ว ย          
บทวิเคราะห เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด (ระยะ 5 ป) ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 

3) ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด ประกอบดวย 
ประ เด็ นการพัฒนา วั ตถุ ประส งค  เป าหมายและตั วชี้ วั ด            
แนวทางการพัฒนา แผนงานและโครงการที่สําคัญ 

4) กําหนดสงแผนพัฒนากลุมจังหวัด จัดสงแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหทีมบูรณาการกลางภายใน
วันที่  15 กันยายน 2564.และแผนปฏิบัติ ราชการประจํ าป            
ของกลุมจังหวัด ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใน              
วันที ่30 กันยายน 2564    

       ทั้งนี้ กลุมจังหวัดฯ ไดกําหนดจัดประชุมจัดเวทีการประชุม          
เชิงปฏิบัติการ มีกลุมเปาหมายจากคณะทํางานจัดทําแผนฯ รวม 100 คน 
แตเนื่องจากสถานการณโควิด ซึ่งมีมาตรการการรวมกลุมไดไมเกิน 
20 คน จึงแบงเปน 5 เวที ไดแก         



~ 11 ~ 
 

       ครั้งที่ 1  ในวันศุกรที ่13 สิงหาคม 2564 จังหวัดหนองบัวลําภู 
       ครั้งท่ี 2 ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 จังหวัดบึงกาฬ 
       ครั้งท่ี 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 จังหวัดอุดรธาน ี
       ครั้งท่ี 4 ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 จังหวัดเลย 
       ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2564 จังหวัดหนองคาย 

   โดยเนื้อหา และวิทยากร ประกอบดวย 
1. ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด และนโยบาย หลักเกณฑ 

และวิธีการจัดทําแผนของกลุมจังหวัด โดย ผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. การจัดทําแผนงาน/โครงการ ท่ีมีความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด โดย รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(นางสาวสิริมา วัฒโน) 

3. การจัดทําคํ าของบประมาณ โดย ผู อํ านวยการ         
กองจัดทํางบประมาณเขตพ้ืนที่ 7 สํานักงบประมาณ 

4. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดย หัวหนากลุมจังหวัด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 ท้ังนี้ วิทยากรบรรยายใชระบบ Online  

5. กระบวนการกลุม โดยใชวิทยากรจากทีมมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขตหนองคาย ในหัวขอการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work 
Shop) แบงกลุมยอยตามประเด็นการพัฒนา 

 

ทั้งนี้ ขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด ดําเนินการ ดังนี้ 
1) ขอมูลประกอบการจัดทําแผน 5 ป 
2) การจัดทําแบบสรุปโครงการ  Project Brief  
3) ขอมูลพ้ืนฐานโครงการ 
4) ตารางตัวคูณงบประมาณรายจายประจํา 
5) รูปแบบรายการ ปร.4 ปร.5 และหนังสือขออนุมัติ

อนุญาตการใชพ้ืนที่ในงบลงทุน 

จัดสงใหกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
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  4.3 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ าปของก ลุ มจั งห วัด  ประจํ าป งบประมาณ         
พ.ศ. 2564 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564)  

 

ท่ี จังหวัด งบดําเนินงาน งบลงทุน งบรายจายอ่ืน รวมงบประมาณ เบิกจาย รอยละ
 คงเหลือ

ท่ียังไมเบิกจาย
รอยละ

1 กลุมจังหวัดฯ -                     -                       3,000,000.00     3,000,000.00          1,052,619.00         35.09 1,947,381.00         64.91

2 อุดรธานี 967,560.00           140,120,200.00       400,000.00        141,487,760.00      84,535,191.92        59.75 56,952,568.08       40.253

3 เลย 7,367,060.00        73,500,000.00         400,000.00        81,267,060.00        14,307,985.00        17.61 66,959,075.00       82.39

4 หนองคาย 855,660.00           77,485,000.00         400,000.00        78,740,660.00        30,588,144.70        38.85 48,152,515.30       61.15

5 หนองบัวลําภู 1,042,360.00        43,000,000.00         400,000.00        44,442,360.00        21,154,135.00        47.60 23,288,225.00       52.40

6 บึงกาฬ 925,160.00           91,000,000.00         400,000.00        92,325,160.00        65,665,955.72        71.12 26,659,204.28       28.88

รวมท้ังสิ้น 11,157,800.00  425,105,200.00   5,000,000.00 441,263,000.00  217,304,031.34 49.25 223,958,968.66 50.75
 

  จึงนําเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดได
รายงานสถานะการดําเนินงานเปนรายกิจกรรม พรอมปญหา 
อุปสรรค ขอแกไขตามลําดับ 

  4.3.1.จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 โครงการ 6 กิจกรรม 
งบประมาณ 141,487,760.- บาท 

   - ผลการดําเนินงาน  
   - สงคืนเงินงบประมาณ จํานวน 41,300,758.08 บาท 

คงเหลืองบประมาณที่จะดําเนินการ จํานวน 100,187,001.92 บาท  
ซึ่งหลังจากโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจะมีวงเงินงบประมาณ          
เพ่ิมขึ้น   

   - เบิกจายแลว จํานวน 84,535,191.92 คิดเปน
รอยละ 59.75 โดยมีโครงการที่ยังเบิกจายไมแลวเสร็จ จํานวน            
3 โครงการ ประกอบดวย 

   1. . โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน             
และ ระบบสา ธารณู ป โภค  เ พ่ื อ รองรั บก ารค า  ก ารล งทุ น            
และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ จํานวน 2 กิจกรรม ประกอบดวย 

        1.1 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ําเพ่ือการเกษตรทั้งระบบ ตําบลบานตาด อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วางทอสงจายน้ําAC ขนาด 0.30 เมตร 
ชั้น 20 ความยาว 6,000.00 เมตร และขนาด 0.40 เมตร          
ชั้น 20 ความยาว 8,000.00 เมตร งบประมาณ 39,420,200 บาท 
โดยไดคืนเงินงบประมาณ ครั้งแรก จํานวน 895,000 บาท 
คงเหลือจํานวน 38,525,200 บาท และจะคืน ในวาระ ที่ 5.4  
อีกจํานวน 31,261,200 บาท คงเหลืองบประมาณที่จะดําเนินการจริง 
จํานวน 7,264,000 บาท  

นายจํารัส  นาแฉลม 
หัวหนาสํานกังานจังหวัด 
อุดรธานี 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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        1.2 ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบานสวนมอญ 
- บานเดียม (ทะเลบัวแดง) ชวง กม.0+000 - 2+130 ระยะทาง 
2.130 กิโลเมตร และ ชวง กม.2+130 - 2+330 ระยะทาง 
0.200 กิโลเมตร ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 
ระยะทางรวม 2.330 กิโลเมตร งบประมาณ 7,500,000 บาท 
อยูระหวางหาตัวผูรับจาง เนื่องจาก อ.ก.บภ. เ พ่ิงแจงผลการ
พิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ 

   2. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
สูมาตรฐานอินทรียอยางเปนระบบ (Green Economy) กิจกรรม 
สงเสริมการเพาะปลกูพืชผสมผสาน จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก 

        2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวปลอดภัย 
630,200 บาท 

        2 .2  ยกระดับมาตรฐานการผลิ ต ไม ผล
ปลอดภัย 69,560 บาท 

        2.3 พัฒนาการผลิตและคุณภาพผักปลอดภัย
ครบวงจร 267,800 บาท   

   กิจกรรมที่  2.2 ไดรับการจัดงบประมาณแลว           
สวนที่เหลืออีก 2 กิจกรรม อยูระหวางรอการจัดสรรงบประมาณ 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 

  4.4.2.จังหวัดเลย จํานวน 4 โครงการ 9 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 ความกาวหนารอยละ 25.25 อยูระหวาง          
งานรางระบายน้ํา ค.ส.ค.งานดินตัดดินถม งานตอกเสาเข็มสะพาน 
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)) 
ความกาวหนารอยละ 37.10 อยูระหวางงานดินตัด ดินถมคันทาง

นายชาญชัย  คงทัน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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เริ่มสัญญา 1 เม.ย. 64 สิ้นสุด 27 ก.ย. 64 (ขยายสัญญา 8 วัน 
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ต.ค. 64) 

   (3) กิจกรรม กอสรางปายประชาสัมพันธเขาแหลง
ทองเท่ียว 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 งบประมาณ 3,500,000 บาท (แขวงทางหลวงเลยที่ 1) 
อยูระหวางกอสรางโครงเหล็กปาย (ไดรับการจัดสรรงบฯ เมื่อวันที่  
23 มิถุนายน 2564) ลงนามสัญญา 24 มิถุนายน 2564 สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

   (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 
10,000,000 บาท (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเลย) ไดตัวผู รับจางแลว(วงเงิน 9,780,000 บาท)           
อยูระหวางเรียกตัวผูรับจางมาลงนามสัญญา 

     - 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 เบิกจายแลวเสร็จ 



~ 15 ~ 
 

   (3) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย  
สูมาตรฐานเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ (Green.Economy) 
งบประมาณ 622,060 บาท (เกษตรจังหวัดเลย) ไดรับจัดสรร
งบประมาณครั้งแรก จํานวน 95,660 บาท อยูระหวางเตรียมการ
จัดการอบรมใหความรูในการจัดการศัตรูพืชพรอมฝกปฏิบัติ โดยมี
กลุมเปาหมาย 150 ราย ในพ้ืนที่ 2 อําเภอ คือ อําเภอเชียงคาน 
และอําเภอภูเรือ  เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคโควิด 
19 จึงตองใชความระมัดระวังการจัดอบรม 

     - คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัด จํานวน 
400,000 บาท เบิกจ ายแล ว  248,500 บาท คงเหลือ 
108,310 บาท 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

  4.4.3.จังหวัดหนองคาย จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม 
งบประมาณ 78,740,660.- บาท  

   - ผลการดําเนินงาน แยกเปน 
   สถานะผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564  

เบิกจายแลวเปนเงิน 30,639,445 บาท คิดเปนรอยละ 38.99 
และคงเหลือยังไมเบิกจาย 48,038,215 บาท โดยมีผลการ
ดําเนินงานและความคืบหนา ดังนี ้

(1) กิจกรรม ปรับปรุงบูรณถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติก 
คอนกรีต สายบานเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย – บานตูม ตําบลบัวตูม อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ          
มีแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
17,000,000 บาท กอหนี้ผูกพัน 16,988 ,000 บาท ผลการ
ดําเนินงานและเบิกจายเสร็จเรียบรอยแลว  

(2) กิจกรรม ปรับปรุงบูรณถนนลาดยางผิวทางแอสฟลท
ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102          
ตอนศรีเชียงใหม – หวยเชียงดา ระหวาง กม.57 + 600 – กม.59 
+ 000 มีแขวงทางหลวงหนองคาย หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
23,100,000 บาท  

- กอหนี้ผูกพัน 23,069,000 บาท  
- เบิกจายแลว  13,297,705 บาท  
- คงเหลือ 9,771,295 บาท  
- ร ะยะเวล าดํ า เ นิ นการ .150 .วั น  สิ้ นสุ ดสัญญา            

9 สิงหาคม 2564 
- ผลการดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว โดยอยูระหวาง

รวบรวมเอกสารสงเบิก   

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดหนองคาย 
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(3) กิจกรรม ปรับปรุงบูรณถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติก 
คอนกรีตทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่  0100                
ตอน ทาบอ – บานวาน ตอน 2 ระหวาง กม.6+885 - กม.10+440 
งบประมาณ 37,385,000 บาท มีแขวงทางหลวงหนองคาย          
หนวยดําเนินการ (กิจกรรมที่โอนเปลี่ยนแปลง) 
 - กอหนี้ผูกพัน  37,365,000 บาท ซึ่งจะมีเงินเหลือจาย 
ขอสงคืนเปนจํานวนเงิน 20,000 บาท   

- ร ะยะ เ ว ล าดํ า เ นิ น กา ร . 1 5 0 . วั น  สิ้ นสุ ดสั ญญา             
16 ธันวาคม 2564 

- ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 0.29   
(4) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย         

สูมาตรฐานเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ จํานวน 3 กิจกรรม           
เปนเงิน 855,660 บาท มีสํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคายเปน
หนวยดําเนินการ  
  กิจกรรมยอยที่ 1 พัฒนาการผลิตและคุณภาพ       
ผักปลอดภัยครบวงจร (เกษตรกร 150 ราย ในพื้นที่อําเภอเฝาไร) 
งบประมาณ 267,800.00 บาท ขณะนี้รอการจัดสรรงบประมาณ 

  กิจกรรมยอยที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว
ปลอดภั ย  (เ กษตรกร  200.ร าย  อํ า เภอ เมื อ งหนอ งคาย ,          
ตําบลเหลาตางคํา อําเภอโพนพิสัย,ตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ,
ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอโพธิ์ตาก) งบประมาณ  492,200.00 บาท 
ขณะนี้รอการจัดสรรงบประมาณ 

   กิจกรรมยอยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตไม
ผลปลอดภัยงบประมาณ  95,660.00 บาท เบิกจายแลวเปนเงิน 
51,300 บาท คงเหลือ 44,360 บาท  

 กําหนดดําเนินการฝกอบรม  
 วันที่ 9 สิงหาคม 2564    อําเภอโพธิ์ตาก 
 วันที่ 10 สิงหาคม 2564  อําเภอเมืองหนองคาย 
 วันที่ 11 สิงหาคม 2564  อําเภอสังคม 
 เกษตรกรเปาหมาย 50 คน/กลุม (อําเภอ)  

รวม 150 ราย 
  (5) คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว 302,440 บาท 
คงเหลือ 97,560 บาท  

มติที่ประชมุ     รับทราบ 
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 4.4.4.จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม 
งบประมาณ 44,442,360.- บาท 

   - ผลการดําเนินงานแยกเปน 
     - เบิกจายแลว จํานวน 21,154,135 บาท คิดเปนรอย

ละ 47.60  
     - เบิกจายแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ 

โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
เพื่อรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุนการเกษตรท้ังระบบ 
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบานนาดี 
ตําบลหันนางาม - บานโนนสะอาด ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะทาง 5.700 กิโลเมตร งบประมาณ 
21,000,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลําภู โดยมีเงินเหลือจาย จํานวน 10,000 บาท  

     - อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม 
ประกอบดวย  

       1. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย           
สูมาตรฐานอินทรียอยางเปนระบบ (Green Economy) กิจกรรม
สงเสริมการเพาะปลูกพืชผสมผสาน ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย 
ไดแก  

   1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวปลอดภัย 
705,000 บาท กําหนดจัดฝกอบรมภายในเดือนสิงหาคม 2564 
และมอบสารชีวภัณฑ โดยมีกลุมเปาหมาย จํานวน 300 คน             
โดย สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินงาน 

   1.2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตไมผลปลอดภัย 
69,560 บาท 

   1.3 พัฒนาการผลิตและคุณภาพผักปลอดภัย            
ครบวงจร 267,800 บาท  

   กิจกรรมที่ 1.2 – 1.3 จะจัดฝกอบรมชวงตนเดือน
กันยายน 2564 และสนับสนุนปจจัยการผลิต โดย สํานักงานเกษตร
จังหวัดหนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินงาน และคาดวาจะเบิกจาย
แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 

       2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุน         
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคี
รูท (Nakhee Route) กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติ
ยกระดับ (Skywalk) ภูแอน อุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา       
ตําบลบานคอ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เสาคานสูง
ประมาณ 15.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร งบประมาณ 

นายกลาณรงค  คนรู  
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร
และขอมูลฯ 
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22,000,000 บาท ประกาศเชิญชวนไปแลว จํานวน 2 ครั้ง            
แตยังไมไดผูชนะราคา โดยจะมีการขอปรับแบบกอสราง ซึ่งจะเสนอ
วาระเพ่ือพิจารณาในวาระ 5.2 ตอไป  

       3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว 164,135 บาท 
คงเหลือ 235,865 บาท 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

  4.4.5.จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 4 โครงการ 6 กิจกรรม 
งบประมาณ 92,325,160.- บาท 

   - ผลการดําเนินงานแยกเปน  
    - มีผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 91,056,305.72 บาท 

คิดเปนรอยละ 98.63 เบิกจายแลว จํานวน 65,665,955.72 บาท 
คิดเปนรอยละ 71.12 

    - งบลงทุน จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 
91,000,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม 
เปนเงินจํานวน 60,977,222 บาท คิดเปนรอยละ 67.01              
อยูระหวางดําเนินโครงการ อีก 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข 
212 ตอนควบคุม 0201 ตอน หวยกานเหลือง - ดงบัง ระหวาง 
กม.135+449 - 136+449 ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จั งหวัด บึงกาฬ ระยะทาง 1 .000 กิโล เมตร งบประมาณ 
29,871,000 บาท ดําเนินการไปแลวรอยละ 52.75 คาดวา
สามารถเบิกจายไดไมเกินวันที่ 11 กันยายน 2564 ซึ่งเปนไป             
ตามสัญญา 

     - งบดําเนินงาน จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ 
โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูมาตรฐานอินทรีย
อยางเปนระบบ (Green Economy) กิจกรรม สงเสริมการเพาะปลูก
พืชผสมผสาน ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย ดังนี ้ 

       1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวปลอดภัย 587,800 บาท 
       2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตไมผลปลอดภัย 69,560 บาท 
       3. พัฒนาการผลิตและคุณภาพผักปลอดภัยครบวงจร 

267,800 บาท  
     โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณมาแลว  จํ านวน             

1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 2 โดยวางแผนในการดําเนินงานโครงการ
ภายในกลางเดือนสิงหาคม 2564 โดยจะฝากติดตามงบประมาณ 
ในสวนที่ เหลือ จํ านวน 855,600 บาท ที่ ยั งไม ไดตัด โอน               
มายังจังหวัด 

นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ 
รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
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     - งบบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
400,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 208,083.72 บาท คิดเปน         
รอยละ 52.02 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 191,916.28 บาท 
คิดเปนรอยละ 47.98 ซึ่งเปนในสวนของคาจางลูกจาง และคาวัสดุ  

     - ปญหา อุปสรรค ยังไมพบปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานแตอยางใด 

  สําหรับโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย               
สูมาตรฐานอินทรียอยางเปนระบบ (Green Economy) กิจกรรม 
สงเสริมการเพาะปลูกพืชผสมผสาน ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย 
ดังนี้  

       1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวปลอดภัย   
       2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตไมผลปลอดภัย   
       3. พัฒนาการผลิตและคุณภาพผักปลอดภัยครบวงจร   
  งบประมาณ 4,412,800 บาท หนวยดําเนินงาน คือ

สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด โดยไดรับการจัดสรร
งบประมาณในไตรมาส 3 แลว จํานวน 1,042,300 บาท คงเหลือ 
จํานวน 3,370,500 บาท ปจจุบัน สํานักงบประมาณ ไดตัดโอน
มายังกลุมจังหวัดฯ แลว ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการโอนเงิน
เบิกจายแทนกัน ซึ่งไดมีหนังสือแจงไปยังจังหวัดในกลุมจังหวัด แลว 
โดยขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัดไดตอบกลับหนังสือมายังกลุมจังหวัดฯ 
เพ่ือจะไดดําเนินการตัดโอนเงินงบประมาณ ตอไป 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

ประธาน  4.4 ขอใชเงินเหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

       จังหวัดในกลุมจังหวัด ไดแจงสงคืนเงินใหกลุมจังหวัด 
จํานวน 4 โครงการ 12 กิจกรรม เปนเงินเหลือจาย จํานวน 
9,695,509.95 บาท ซึ่งเปนเหลือจายจากการจัดซื้อ จัดจาง           
ที่บรรลุวัตถุประสงคแลว    

       (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด           
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 
ไดมีมติเห็นชอบขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือใชเงินเหลือจาย
โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจร และขนสง 
รหัสงาน 12100 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอนโนนสะอาด – 
อุดรธานี ระหวาง กม.440 +957 – กม.441 + 370 (โครงการ 
เปดชองเกาะกลางถนนทางเขานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี) งบประมาณ 
9,400,000 บาท หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1  

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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ซึ่งเปนโครงการใหมและไมไดอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564.ของกลุมจังหวัด โดยมีหนังสือแจง
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
ในฐานะฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภาค เพ่ือพิจารณาคําขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกลุมจังหวัดฯ รายละเอียดตาม หนังสือ ที่ มท 
0227.5 (อด)/8989 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 

      (2) กลุมจังหวัดฯ ไดรับการประสานจากเจาหนาที่
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
แจงวา ตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ร าชกา รประจํ า ป งบประมาณ พ .ศ .  2564  ของจั งหวั ด            
และกลุมจังหวัด  และการใชเงินเหลือจาย (มติคณะกรรมการบูรณาการ 
นโยบายพัฒนาภาค (ก .บ .ภ . )  ครั้ งที่  1 /2563 เมื่ อวันที่           
22 พฤษภาคม 2563) กรณกีารสงคําขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
และ/หรือ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดและกลุ มจั งหวัด ประจําป งบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะตองเสนอขอความเห็นชอบ จากประธาน            
อ.ก.บ.ภ. ท่ีกํากับดูแลภาค โดยใหจังหวัดและกลุมจังหวัด เสนอคํา
ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน
เดือนมีนาคม 2564 และหลังจากชวงเวลาดังกลาวแลว ยังไมมี 
กระบวนการ ขั้นตอน นําเสนอคําขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/
กิจกรรม ในการพิจารณาใหความเห็นชอบแตอยางใด 

            (3) กลุมจังหวัดฯ มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0227.5 
(อด)/9558 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอใชเงินเหลือจาย
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขอความอนุเคราะหจากปลัดกระทรวง
มหาดไทย ไดโปรดพิจารณานําเรียนรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
ในฐานะประธานอนุกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ.) พิจารณา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย 
แจงกลุมจังหวัดฯ ทราบวาการขอโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ
รายจ าย กรณี  งบประมาณเหลือจ ายของกลุม จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนโครงการใหม ที่ไมไดอยูใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุมจังหวัด 
ซึ่งไดลวงเลยกรอบระยะเวลา ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค. (ก .บ .ภ . ) . กําหนด. โดยจั งหวัดและกลุ มจั งหวัด            
ตองนําเสนอคําขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝายเลขานุการ 
ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม 2564 ตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

ประธาน  4.5.การสงคืนเงินเหลือจายภายใตงบประมาณโครงการ           
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  

   4.5.1 จังหวัดบึงกาฬ มีหนังสือ ที่ บก 0017.2 /5225.
ลงวันที่  17 มิถุนายน 2564 เรื่อง.ขอสงคืนเงินงบประมาณ            
เหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน 1 ประจํ าป งบประมาณ           
พ.ศ. 2564 จํานวน 151,778 บาท ไดแก   

   (1) โครงการเ พ่ิมศักยภาพโครงสราง พ้ืนฐาน             
และระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุน
การเกษตร ทั้งระบบ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete สาย บก.3012  แยก ทล.222 - บานนาคําแคน อําเภอ
เซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.740 กิโลเมตร มีเงินเหลือจาย 
จํานวน 5,000 บาท 

   (2) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุน            
การทองเท่ียวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต          
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคีรูท 
(Nakhee Route) จํานวน 2 กิจกรรม คือ  

  (2.1) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคมุ 0201 ตอนหวยกานเหลือง - ดงบัง 
ระหวาง กม.135+449 - 136+449 ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร มีเงินเหลือจาย จํานวน 
129,000 บาท 

  (2.2) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphaltic 
Concrete สายแยก ทล.212 - บานนาก้ัง (แกงอาฮอง) อําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร มีเงินเหลือจาย จํานวน 
17,778 บาท  

  4.5.2 จังหวัดอุดรธานี มีหนังสือ ที่ อด 0017.2/11861 
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง การสงคืนงบประมาณเหลือจาย
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง  
(บนเสนทางโรแมนติก รูท. (Romantic.Route) และนาคี รูท 
(Nakhee Route) มีเงินเหลือจาย จํานวน 629,048.13 บาท   

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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   4.5.3 จังหวัดหนองคาย มีหนังสือ ที่ นค 0017.2/13049 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง การขอสงคืนเงินเหลือจายภายใต
งบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ           
พ . ศ .  2564  ตาม โคร ง โ ครงการพัฒนาระบบโล จิสติ กส            
เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทาง         
การทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ํ าโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท 
(Romantic Route).และนาคีรูท . (Nakhee.Route). กิจกรรม
ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic.Concrete.ทางหลวงหมายเลข 
2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนทาบอ – บานวาน ตอน 2 
ระหวาง กม.6+885 – 10+440 อําเภอทาบอ มีเงินเหลือจาย 
จํานวน 20,000 บาท   

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ประธาน 5.1 ขอความเห็นชอบการขอใชเงินเหลือจายตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจาย
เปนเงินชดเชยคางานส่ิงกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)  

            จังหวัดในกลุมจังหวัดขอความเห็นชอบเพื่อจายเปนเงิน
ชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ไดแก   

        (1) จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 รายการ คือ
โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ทองเที่ยวตามเสนทางโรแมนติกรูท
(Romantic.Route)  และนาคี รู ท  (Naknee.Route)  กิจกร รม 
ปรับปรุงทางหลวงผาน ยานชุมชน ทางหลวงหมายเลข 228           
ตอนหวยสายหนัง.-.ศรีบุญเรือง กม.54 + 000 – 56 + 450   
ตํ าบลศรีบุญเรือง อําเภอศรีบุญเรือง จั งหวัดหนองบั วลํ าภู 
งบประมาณ 15,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทาง
หลวงหนองบัวลําภู โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจายเปน
เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)           
เปนเงิน 111,628.28 บาท   

       (2) จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 3 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 
2,116,112 บาท ไดแก 

            ( 2 . 1 )  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส           
เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว
วิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic.Route)           
และนาคีรูท (Nakhee Route) กิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวงชนบท 
สาย บก.3009 แยก ทล.212 – บานโนนจําปาทอง (ตอน 2 เซกา) 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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ตําบลบานตอง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 456,480 บาท 
ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 

            (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 

   ( 2 . 3 )  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส            
เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว
วิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic.Route)           
และนาคีรูท (Nakhee Route) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete สาย บก.3009  แยก ทล.212 – บานโนนจําปาทอง 
(ตอนที่ 2) อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 224,912 บาท  

  (3) จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 
974,660.83 บาท ไดแก   

     (3.1) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง/คสล. สายแยก            
ทางหลวงหมายเลข 2329 – แพอางน้ําพาน ตําบลสรางคอม             
อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร 
งบประมาณ 10,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทาง
หลวงชนบทอุดรธานี ซึ่งไดดําเนินโครงการดังกลาวแลวเสร็จ และสงมอบ
เรียบรอยแลว โดยแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานีไดขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง          
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เปนเงินจํานวน 364,320 บาท 
เพื่อจายใหกับหางหุนสวนจํากัด อุดรรุงนิรันดร ซึ่งเปนผูรับจาง  

     (3.2) กิจกรรม พัฒนาถนนรอบทะเลบัวแดง ตําบลแชแล 
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 26,800,000 บาท          
หนวยดําเนินการ คือ โครงการสงน้ําและบํารุงรักษากุมภวาป ซึ่งได
ดํ าเนินโครงการดั งกลาวแลวเสร็จ และสงมอบเรียบรอยแล ว           
โดยโครงการสงน้ําและบํารุงรักษากุมภวาป ไดขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญา          
แบบปรับราคาได (คา K) เปนเงินจํานวน 610,340.83 บาท เพื่อจาย
ใหกับหางหุนสวนจํากัด เค.อี.ซี. (1993)  ซึ่งเปนผูรับจาง 

   (4) จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 รายการ คือ โครงการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง           
บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic.Route).และนาคีรูท (Nakhee 
Route) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย บานเปงจาน 
ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป  จั งหวัดหนองคาย - บานตูม            
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ตําบลบัวตูม อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ ชวงกม.0+000 - 
5+060 ระยะทาง 5.060 กิโลเมตร จํานวน 109,611.69 บาท  

   หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 (เพ่ิมเติม) กรณีการ
จายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้ งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธานโดยเห็นชอบหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 (เพิ่มเติม) กรณีการจายเงินชดเชย           
คางานสิ่งกอสรางตามสัญญา แบบปรับราคาได (คา K)  เพ่ือใหการ
บริ ห า รจั ดก าร ขอ งจั งห วั ด แล ะกลุ ม จั ง หวั ด เ ป น ไปอย า ง                   
มีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน มาเพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ ดังนี้ (1) กรณีการจายเงินชดเชยคา K ใหเจียดจาย 
จากเงินเหลือจายในการดําเนินโครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัด
เปนลําดับแรกและจากงบบริหารจัดการเปนลําดับตอมา 

        (1.1) กรณจีังหวัดและกลุมจังหวัด ใหนําเงินเหลือจายหรือ        
งบบริหารจัดการ ไปจายเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางฯ (คา K) ได 
โดยใหจัดทําคําขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบ
จาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี ทั้งนี้ ให ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. 
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาคทราบ
ภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส ที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
โครงการ  

มติที่ประชมุ   เห็นชอบ ดําเนินการใชเงินเหลือจายเพื่อจายเงินชดเชยคา K               
ใหจังหวัดในกลุมจังหวัด จํานวน 3,312,012.80 บาท 

    5.2 การขอใชเ งินเหลือจายตามแผนปฏิบัติราชการ           
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

         จังหวัดในกลุมจังหวัดแจงคืนเงินมายังกลุมจังหวัด           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 
9,601,336.08 บาท โดยนําไปจายเปนเงินชดเชยคางาน
สิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวนท้ังสิ้น 
3,312,012.80 บาท คงเหลือ จํานวน 6,289,323.28 บาท 

ประธาน     วงเงินงบประมาณเงินเหลือจาย จํานวน 6,289,323.28 บาท 
มีจังหวัดในกลุมจังหวัด ที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีอยูใน Y 2            
จะขอใชหรือไม อยางไร 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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    จังหวัดหนองบัวลําภู ไดมีหนังสือ ดวนที่ นภ 0017.2/ 
11055 ลงวันที่  6  สิ งหาคม 2564 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินเหลือจายของกลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ 
พ .ศ .  2564 เ พ่ือดํ า เนิ น โครงการพัฒนาแหล งท อ ง เที่ ย ว                
ใหไดมาตรฐานสากล กิจกรรม กอสรางถนนลาดยางแบบผิวจราจร 
Para Asphaltic Concrete (หนา 4 cm) สายบานดงบาก –  ภูเกา 
ตํ า บ ล นิ ค ม พั ฒน า  อํ า เ ภ อ โ น น สั ง  จั ง ห วั ด ห น อ งบั ว ลํ า ภู                 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 1,800 เมตร 
งบประมาณ 6,254,000 บาท หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู รวมกับสํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู และอุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา 

ประธาน     ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการฯ 
ดังกลาว 

    ประชาชนในพ้ืนท่ี มีความสะดวกในการเดินทางสัญจร 
จํานวน 4 ชุมชน ประมาณ 2,000 คน  

 

    โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล 
กิจกรรม กอสรางถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para Asphaltic 
Concrete สายบานดงบาก –  วัดพระพุทธบาทภูเกา ตําบลนิคมพัฒนา 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เปนโครงการที่อยูใน Y2 มีความ
พรอมในเรื่อง แบบแปลน ปร 4 ปร 5 ในเบื้องตนมีการกลั่นกรองไวแลว 
โดยขอใหจังหวัดหนองบัวลําภู ดําเนินการ ดังนี ้

1. ปรับแบบรายการ ปร 4 ปร 5 ใหอยูในวงเงินที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณใหเรียบรอย 

2. กระบวนการในการดําเนินงาน การจัดซื้อ จัดจาง 
สามารถดําเนินการไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม 
อยางไร 

3. ขอให จั งห วั ดหน องบั วลํ า ภู  จั ด ส ง ร ายละ เ อี ย ด                
ใหกลุมจังหวัดฯ 

 

ประธาน  แบบแปลน ปร 4 ปร 5 ตามวงเงินงบประมาณท่ีเสนอขอ 
จํานวน 6,289,000 บาท และความพรอมในการดําเนินการ           
จัดซื้อ จัดจาง มีความพรอมหรือไม อยางไร  

  แบบแปลน ปร 4 ปร 5 ของเดิมมีความยาว 2,350 เมตร 
งบประมาณ 8.99 ลานบาท โดยองคการบริหารสวนจังหวัด
หนองบัวลําภู เปนผูออกแบบ ปจจุบันจังหวัดหนองบัวลําภู ไดแจง
ป ร ะ ส า น ใ ห .อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลํ า ภู                      

นายกลาณรงค  คนรู  
ผูอาํนวยการกลุมงานยุทธศาสตร
และขอมูลฯ 
 

นายกลาณรงค  คนรู  
ผูอาํนวยการกลุมงานยุทธศาสตร
และขอมูลฯ 
 
นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารงานยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายกลาณรงค  คนรู  
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร
และขอมูลฯ 
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ปรับรายละเอียดเรียบรอยแลว โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภูเปนหนวยดําเนินการในการจัดซื้อ จัดจาง            
คาดวาจะสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

มติที่ประชมุ   เห็นชอบ ใหใชจายเงินเหลือจาย จํานวน 6,254,000 บาท           
เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกลาว ซึ่งอยูในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Y2) 
และแจง อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ 

    5.3 กรณีขอใหชะลอการจายเงินงบบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบู รณาการ ไว ก อน เพื่ อสํ ารองไว ใช ในการจ ายค า  K 
ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัด
หนองบัวลําภ ู

         เนื่ องจากการประชุมครั้ งที่ ผ านมา มีมติ เห็นชอบ             
เรื่อง ของงบบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ท่ีกลุมจังหวัดฯ              
ไดจัดสรรใหจังหวัดในกลุมจังหวัด ขอใหชะลอการจายเงินงบบริหาร
ออกไปกอน ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัด
หนองบัวลําภู เพ่ือสํารองไวใชในการจายคา K ในสวนจังหวัดอ่ืนๆ 
ตามที่เห็นสมควร ขอเสนอใหมีการใชจายเงินงบบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ ซึ่งไดจัดทําแผนการใชจายไวแลว 

         ตามท่ี คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 
เห็นชอบ ใหจังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลําภู 
ชะลอการเบิกจายงบบริหารฯ ไว เพ่ือจายคา K นั้น ในการประชุม          
ครั้งนี้ ไดเห็นชอบใหใชเงินเหลือจายจากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564               
ไปจายชดเชยคา K แลว  จึงเห็นควรใหความเห็นชอบใหทั้ง 3 จังหวัด
ดําเนินการใชจายเงินงบบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ             
เพ่ือใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินตอไป ตามที่ หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี เสนอ 

 มติที่ประชมุ   เห็นชอบ ใหจังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลําภู 
ใชจายงบบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อดําเนินการ     
ในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป  

 

 

นายจํารัส  นาแฉลม 
หัวหนาสํานกังานจังหวัด 
อุดรธานี 
งาน 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารงานยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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ประธาน  5.4.การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ            
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

       (1 ) จังหวัดหนองบัวลํ าภู  ขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต           
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท 
(Nakhee Route) กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ    
(Sky Walk) ภูแอน อุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา ตําบลบานคอ 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 22,000,000 บาท
      สําหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ซึ่งฝายเลขานุการ 
ไดตรวจสอบในเบ้ืองตน เปนโครงการเดิม วัตถุประสงคเดิม 
กิจกรรมเดิม โดยรายละเอียดเนื้อในมีการปรับเปลี่ยนไดตามสภาพ
พ้ืนที่  ซึ่ ง เปน ไปตามหลักเกณฑของ อ.ก .บ .ภ .  ขอ  2 .2.5            
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งกอสราง           
เพ่ือใหเหมาะสมกับ สภาพพ้ืนที่ที่จะดําเนินการกอสราง วงเงิน
งบประมาณคงเดิม ไมมีการเพ่ิมวงเงินงบประมาณ โดยขอใหจังหวัด
หนองบัวลําภู  ได เสนอรายละเอียดขอมูลใหคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณา (ก.บ.ก.) พิจารณาใหความ
เห็นชอบ ตอไป 

 

  โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส  เพื่อสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต           
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท 
(Nakhee Route) กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ    
(Sky Walk) ภูแอน อุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา ตําบลบานคอ 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 22,000,000 บาท 
หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองบัวลําภ ู

 

ประธาน  เหตุผลในการโอนเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอะไร และสามารถ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ไดทันภายในปงบประมาณ หรือไมอยางไร 

 

  เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง คือ ไดมีการปรับรายละเอียด    
ของรู ปแบบรายการสิ่ งก อสร างให เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่               
ที่จะดําเนินการกอสราง ความม่ันคงแข็งแรงของโครงสราง            
และเสถียรภาพของเชิงลาดไหล เขาที่จะดําเนินการกอสราง 
ประกอบกับปจจุบันราคาวัสดุกอสรางในทองตลาดมีราคาสูงขึ้น
มากกวาราคาที่ทางราชการตั้งไว โดยขอใชวงเงินงบประมาณ             

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายวินัย  สีเที่ยงธรรม 
โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดหนองบัวลาํภู 

นายวินัย  สีเที่ยงธรรม 
โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู 
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เทาเดิม คือ จํานวน 22,000,000 บาท และสามารถดําเนินการ
ลงนามสัญญาไดภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 

 

  กรณี การขอโอนเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค เปาหมาย          
ไม เปลี่ยน ขั้นตอนที่ เหลือระยะเวลา ประมาณ 1 เดือนเศษ 
หลังจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ตองขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณหรือไม หรือสามารถดําเนินการไดเลย และจังหวัด
หนองบั วลําภู  สามารถกําหนด ขั้นตอน ในการดํา เนินการ             
ไดเลยหรือไม ตั้งแตการเริมประกาศหาตัวผูรับจางจนถึงข้ันตอน   
การลงนามในสัญญา วาจะดําเนินการได เมื่อไหร  เนื่องจาก
ระยะเวลาที่เหลือมีระยะเวลาที่จํากัด 

  กรณี การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัด
หนองบัวลําภู หากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.).ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ฝายเลขานุการ จะตอง
รายงานไปยัง อ.ก.บ.ภ. เพ่ือทราบ และในเบื้องตน กลุมจังหวัดฯ  
ไดหารือไปยัง กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 7 สํานักงบประมาณ 
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ดังกลาว ทราบวาไมตองทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

 

  ขอใหจังหวัดหนองบัวลําภู ไดจัดทําแผนงานฯ ที่ชัดเจน
และกํากับแผนฯ ใหเปนไปตามหวงระยะเวลาที่กําหนด 

 
 
 

  จังหวัดหนองบัวลําภู ไดดําเนินการประกาศหาตัวผูรับจาง
ไปแลว จํานวน 2 ครั้ง แตยังไมไดตัวผูรับจาง เนื่องดวยราคาวัสดุใน
การกอสรางมีราคาปรับสูงขึ้น จึงไดมีการขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกลาวฯ และสามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง           
และสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  ขอ ให ก ลุ ม จั ง ห วั ด ฯ  ทบทว นห ลั ก เ กณฑ ก า ร โ อน
เปลี่ยนแปลงของจังหวัดหนองบัวลําภู อีกครั้ง ในกรณีคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณาใหความเห็บ
ชอบ และรายงาน อ.ก.บ.ภ. เพ่ือทราบ หรือเพื่อพิจารณา เพื่อความ
สบายใจของคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) 

 
 
 

นางสาวสิริมา  วัฒโน 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางสาวสิริมา  วัฒโน 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย 

นายเวียงชัย  แกวพินิจ 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 

นายโสภณ สุวรรณรัตน 
รองผูวาราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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    คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) หลังจากพิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีการขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต           
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท 
(Nakhee Route) กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ    
(Sky Walk) ภูแอน อุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา ตําบลบานคอ 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ฝายเลขานุการจะไดรายงานไปยัง 
อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ เพราะเปนไปตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขอ 2.2.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการ
สิ่งกอสราง เพ่ือใหเหมาะสมกับ สภาพพ้ืนที่ที่จะดําเนินการกอสราง 
ในเบื้ องตนกลุม จังหวัดฯ ได จั ดส งรายละเ อียดการขอโอน
เปลี่ยนแปลงและรายละเอียด ไปยัง สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ           
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะ ฝายเลขานุการ          
อ.ก.บ.ภ. และสํานักงบประมาณ ดวยแลว 

  

ประธาน  ในกรณี การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ          
ของจังหวัดหนองบัวลําภู เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมกระทบตอแผนฯ   
ไมตองขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. และไมตองทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ เนื่องจากปริมาณงานไมลดลงจากใบงวด วงเงิน
งบประมาณไมเพ่ิม รวมถึงเปนการเพ่ิมปริมาณงาน โดยทางราชการ
ไดประโยชน  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ เนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีไมกระทบตอแผนฯ 
ปริมาณงานไมลดลงจากใบงวด วงเงินงบประมาณไมเพิ่ม รวมถึง
เปนการเพิ่มปริมาณงานโดยทางราชการไดประโยชน ทั้งนี้ 
จังหวัดตองรอมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กอน จึงจะสามารถ
ดําเนินการในขั้นตอน ตอไป และแจง อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ 

       (2) จังหวัดอุดรธานี ขอปรับแบบในการกอสราง
โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ 
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรทั้ง
ระบบ ตําบลบานตาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วางทอ
สงจายน้ํา AC ขนาด 0.30 เมตร ชั้น 20 ความยาว 6,000.00 
เมตร และขนาด 0.40 เมตร ชั้น 20 ความยาว 8,000.00 เมตร 
งบประมาณ 39,420,200 บาท หนวยรับผิดชอบดําเนินการ คือ 
โครงการชลประทาน อุดรธานี . โดยจะขอปรับ ให คง เหลื อ               

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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จํานวน 7,264,000 บาท ซึ่งเปนโครงการเดิม วัตถุประสงคคงเดิม 
กิจกรรมเดิม เปนการลดปริมาณงานลง จํานวนวงเงินงบประมาณ
ลดลง และขอสงคืนจํานวน 32,156,200 บาท โดยใหหนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ เปนหนวยนําเสนอขอมูล ซึ่ งมีจังหวัด              
ในกลุมจังหวัดที่จะขอใช เงิน ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี            
จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ  

  โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสราง พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุนการเกษตร
ทั้ งระบบ กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํ า           
เพ่ือการเกษตรทั้งระบบ ตําบลบานตาด อําเภอเมืองอุดรธานี 
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 39,420,200 บาท 
หนวยรับผิดชอบดําเนินการ คือ โครงการชลประทานอุดรธาน ี
 เหตุผลที่ขอเปลี่ยน เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ดําเนินการ 
บางสวนไมยินยอมใหใชพ้ืนท่ีการกอสราง ในขั้นตอนขอรับสนับสนุน
งบประมาณนั้น มีการยินยอมใหใชพ้ืนที่ ในข้ันตอนการประชาคม             
แตในการปฏิบัติงานจริงกลับติดปญหาดังกลาว อาจทําใหการ
ดําเนินการไมแลวเสร็จทันปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางหนวยงาน
เห็ นว าโครงการดั งกล าว มีประโยชน ต อประชาชนส วนมาก              
จึงขอเปลี่ยนแปลงปรับลดงบประมาณและปริมาณงานบางสวนลง  

  ในการขอเปลี่ยนแปลงปรับลดงบประมาณลงนั้น ไมกระทบ
ตอวัตถุประสงคหลักของโครงการที่ตองการเพ่ิมประสิทธิภาพ              
การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรทั้ งระบบ ตําบลบานตาด                 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีการปรับเปลี่ยนงาน
ประเภทที่ 1 ถึง 4 บางสวน ยังคงเปนประโยชนตอประชาชนในพื้นที่
การดําเนินงานดังกลาวไมกระทบตอวัตถุประสงคหลักของโครงการ           
ที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร          
ทั้งระบบ ตําบลบานตาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี           
โดยสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ รับประโยชนประมาณ 650 ไร  

  ทั้งนี้ เนื่องจากไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามประเภทงาน
ที่ กําหนดไว เดิม ทางหนวยดํา เนินการและจังหวัดอุดรธานี                
จึงประสงคคืนเงินใหแกกลุมจังหวัด เปนจํานวน 32,156,200 บาท 

 
 
 
 

นายเฉลิมชัย  มวงไหมแพร 
ผูอาํนวยการ 
โครงการชลประทานอดุรธาน ี
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  กรณี ของโครงการชลประทานอุดรธานี หลังจากปรับแบบฯ แลว 
เปนเงินเหลือจายหรือไมอยางไร เพราะยังไมไดมีการจัดซื้อจัดจาง 

 

  กรณี ของโครงการชลประทานอุดรธานี มีการปรับปริมาณลดลง 
และดําเนินงานจริง จํานวน 7,264,000 บาท ไมใชเงินเหลือจาย 
แตเปนเงินสงคนื  

ประธาน  สามารถนําไปใชจายอะไรไดบาง   

  กรณี การใชจายเงินงบประมาณสงคนื จะสามารถดําเนินได 
ตองมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่ ง เปนโครงการภายใต
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่มีอยูในแผนฯ (Y2) 

  ร า ยล ะ เอี ย ดขอ ง  โค ร งกา ร ชลประท าน อุด รธา นี                  
เปนโครงการที่ปรับลดเนื้องานลง เพ่ือไมใหเกิดความสับสน ซึ่งไมใช
เงินเหลือจาย และมีควรจะมีโครงการที่จะมารองรับการปรับลดวงเงินลง  
ซึ่งตองแสดงใหเห็นวาดานซายมือ คือ โครงการเดิม ดานขวา คือ 
โครงการ/กิจกรรม ที่จะขอใชเงินสงคืน โดยจะตองเทากัน หรือ
ดานขวาตัวเลขที่ขอใชนอยกวา 

  ขอนําเรียนท่ีประชุมตามรายการโครงการเพ่ิมศักยภาพ
โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการคา               
กา รล งทุ น  และส นั บสนุ นการ เกษตรทั้ ง ร ะบบ  กิ จกรรม                    
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรทั้งระบบ 
ตําบลบานตาด อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วางทอสงจายนํ้า 
AC ขนาด 0.30 เมตร ชั้น 20 ความยาว 6,000.00 เมตร           
และขนาด 0.40 เมตร ชั้น 20 ความยาว 8,000.00 เมตร 
งบประมาณ 39,420,200 บาท หนวยรับผิดชอบดําเนินการ คือ 
โครงการชลประทานอุดรธาน ี 
 - รายการที่ 1 โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน          
และระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุน 
การเกษตรทั้งระบบ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 
เพ่ือการเกษตรทั้งระบบ ตําบลบานตาด อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 7,264,000 บาท หนวยดําเนินการ 
คือ โครงการชลประทานอุดรธานี 
 - รายการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเท่ียววิถีชีวิต
ลุมแมน้ําโขง(บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท 
(Nakhee.Route). กิจกรรม.ปรั บปรุ งถนนลาดยาง Asphaltic 

นายโสภณ สุวรรณรัตน 
รองผูวาราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางสาวสิริมา  วัฒโน 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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Concrete สาย บ.นาโฮง - บานทุงกวางพัฒนา ตําบลนาไหม 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.000 กม. งบประมาณ 
5,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือแขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี  
 -.รายการที่  3 โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน             
และระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุน
การเกษตรทั้งระบบ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete สายบานหวยสําราญ ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานีระยะทาง 2.300 กม. งบประมาณ 12,000,000.00 บาท        
หนวยดําเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
 - รายการที่ 4 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุน           
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเท่ียววิถีชีวิต
ลุมแมน้ําโขง(บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท 
(Nakhee Route) กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200           
ตอน บอโพธิ์ - โคกงาม ระหวาง กม.75+522 – กม.76+922  
(ดาน LT) ระยะทาง 1.075 กม. งบประมาณ 7,578,000 บาท 
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 (ดานซาย) 
 - รายการที่ 5 โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน          
และระบบสา ธารณูป โภค เ พ่ือ รอ งรั บการค า  ก ารล งทุ น             
และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ กิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวง
ชนบท สาย บก.4001 แยก ทล.2095 – บ านดอนอุดม            
อํา เภอเมือง  จั งหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1 .700 กิโล เมตร 
งบประมาณ 7,578,000 บาท หนวยดําเนินการ แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ  

ประธาน  กลุมจังหวัดฯ ไดดําเนินการตามที่ รองผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย (นางสาวสิริมา  วัฒโน) แนะนําหรือไมอยางไร 

  กลุมจังหวัดฯ ไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดตาราง              
ขอโอนเปลี่ยนแปลงตามที่ รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(นางสาวสิริมา  วัฒโน) แนะนํา ซึ่งหลังจากขอโอนเปลี่ยนแปลงจะมี
เงินงบประมาณคงเหลือประมาณ 200 บาท 

   โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเปนโครงการ
ที่ตอยอดโครงการเดิม และโครงการที่อยู ใน Y 2 หลังจาก
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว จะตองทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณหรือไม อยางไร 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางสาวสิริมา  วัฒโน 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย 
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  กรณีนี้  จะตองทํ าความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
เนื่องจากเปนการสงเงินคืน และเปลี่ยนแปลงโครงการ 

 
   จังหวัดอุดรธานี ขอรับการสนับสนุน จํานวน 2 โครงการ  

2 กิจกรรม งบประมาณ 17,000,000 บาท เปนโครงการตอยอด
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Y1) เพ่ือเปนการลดปญหา          
การติดขัดของยานพาหนะที่สัญจรในเสนทาง และเปนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุในสายทางดังกลาว และเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว             
ในการคมนาคมขนสง สงเสริมกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจในพ้ืนที่          
กลุมจังหวัด และการทองเที่ยวระหวางจังหวัด/กลุมจังหวัด ชวยลด
อุบัติเหตุ ทําใหผูใชทางมีความปลอดภัย ประกอบดวย  

  1.  โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส  เ พ่ือสนับสนุน            
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถี
ชีวิตลุมแมน้ําโขง(บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) 
และนาคี รูท ( Nakhee Route) กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete สายบ.นาโฮง - บานทุงกวางพัฒนา ตําบลนาไหม 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.000 กม. โดยเปน           
การปรับปรุงถนนลาดยางและเพ่ิมอุปกรณอํานวยความปลอดภัย         
ในเสนทางใหไดมาตรฐานความปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบท 
ก ร ะท ร ว ง คม นา คม ง บป ระ ม าณ  5,000,0 0 0 . 0 0  บ า ท            
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
 2..โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุนการเกษตร
ทั้งระบบ กิจกรรม : ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สายบานหวยสําราญ ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ระยะทาง 2.300 กม. ในเสนทางใหไดมาตรฐานความปลอดภัย         
ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม งบประมาณ 
12,000,000.00 บาท หนวยดําเนินการ แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี   

  จังหวัดเลยขอรับการสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ              
1 กิจกรรม คือ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุน          
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยว          
วิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) 
และนาคี  รูท (Nakhee.Route) กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน              
และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม  
0200 ตอน บอโพธิ์ - โคกงาม ระหวาง กม.75+522 – กม.

นายจํารัส  นาแฉลม 
หัวหนาสํานกังานจังหวัด 
อุดรธานี 

นายชาญชัย  คงทัน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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76+922.(ดาน LT).หนวยดําเนินการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 
งบประมาณเดิม 25,000,000 บาท ซึ่งเปนโครงการ Y2 จะขอ
ดําเนินการในงบประมาณ จํานวน 7,578,000 บาท 

  จังหวัดบึงกาฬ ขอรับการสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ           
1 กิจกรรม คือ โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุน
การเกษตรทั้งระบบ กิจกรรม.งานปรับปรุงทางหลวงชนบท         
สาย บก.4001 แยก ทล.2095 – บานดอนอุดม อําเภอเมือง 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร งบประมาณเดิม 
15,000,000 บาท ซึ่งเปนโครงการ Y2 จะขอดําเนินการ            
ในงบประมาณ จํานวน 7,578,000 บาท หนวยดําเนินการ             
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ.โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุน
การเกษตรท้ังระบบ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา
เพื่อการเกษตรท้ังระบบ ตําบลบานตาด อําเภอเมืองอุดรธานี                     
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 39,420,200 บาท ตามท่ีโครงการ
ชลประทานอุดรธานี ปรับลดปริมาณงานลง โดยดําเนินการ           
ตามวัตถุประสงค  และกิจกรรมเดิม จํ านวนงบประมาณ 
7,264,000 บาท และสงเงินคืน จํานวน 32,156,500 บาท 
ซึ่งมีจังหวัดท่ีขอใชเงินสงคืน โดยตองตัดโอนเปล่ียนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้ 

1. จังหวัดอุดรธานี (Y1) ซึ่งเปนการตอยอดโครงการเดิม  
จํ า นวน  2  โค ร งก า ร  2  กิ จกร รมงบปร ะมาณ จํ า นวน 
24,264,000 บาท  

2. จังหวัดเลย (Y2) จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 
งบประมาณ จํานวน 7,578,000 บาท  

3. จังหวัดบึงกาฬ (Y2) จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 
งบประมาณ จํานวน 7,578,000 บาท   

   โดยแจง อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ และแจงสํานักงบประมาณ เพื่อขอ
ทําความตกลง (ระ เบียบว าดวยการบริหารงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562) ท้ังนี้ ขอใหหนวยดําเนินการ ไดเตรียมความพรอม
สําหรับการดําเนินงาน ใหทันภายใน 30 กันยายน 2564 

 

 

นายชัยบูรณ  บัวเกิด 
(แทน) ผูอํานวยการ 
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 
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ประธาน  5.5.การโอนสินทรัพยที่เกิดจากเงินงบประมาณรายจาย             
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
       สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี แจงยืนยัน
การรับโอนสินทรัพยกลับมายังกลุมจังหวัดฯ จํานวน 1 รายการ 
ไดแก   
 

 

ที ่ รายการ ราคาตอหนวย หนวยดําเนินงาน หนวยรับโอน 

1 รถรางอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว  997,000 สํานักงาน
ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุดรธาน ี

เทศบาลตาํบลบานเชียง  
ตําบลบานเชียง  

อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน ี
 รวมเปนเงิน 997,000.00   

มติที่ประชมุ     เห็นชอบ 
  5.6.การโอนสินทรัพยที่เกิดจากการใชจายงบประมาณ            

ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
      5 . 4 . 1  จั ง ห วั ด ห น อ ง ค า ย  มี ห นั ง สื อ ที่  น ค 
0017.2/10625 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง การโอน
สินทรัพยที่เกิดจากการงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย    

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร 
หนวยดําเนินงาน 

 ผูรับโอน  

1 
  

กิจกรรม ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางผิวแอสฟลต
คอนกรีต สายบานเบงจานตาํบลโพนแพง  
อําเภอรัตนวาป จังหวดัหนองคาย – บานตูม  
ตําบลบัวตมู อําเภอโซพิสัย จังหวดับึงกาฬ 

16,988,000.00 แขวงทางหลวง
ชนบทหนองคาย 

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองคาย 

 รวมเปนเงิน 16,988,000.00   

มติที่ประชมุ    เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 

ประธาน  การประชุ มคณะกรรมการบริหารงานกลุมจั งหวัด        
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กําหนดประชุมในครั้งตอไป ประมาณวันที่
เทาไหร 

 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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  เบื้องตนกําหนดประชุม ครั้งที่ 4/2564 ประมาณไมเกิน
วันที่  10 กันยายน 2564 เ พ่ือพิจารณาใหความเ ห็นชอบ 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
กําหนดใหจัดสงฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 และครั้งที่ 
5/2564.เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566                 
ซึ่งจะตองจัดสงภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

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

ปดประชุมเวลา 16.00 น.  
 

  ลงชื่อ  มาลินทร  พันธุเดช           ผูจดรายงานการประชมุ 

        (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช) 

   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

ลงชื่อ วีรภัทร  ขาวสําอาง  ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (นายวรีภัทร  ขาวสําอางค) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 


