-1รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 1/๒๕๕6
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕5 เวลา ๑3.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคําชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
***************************************
ผู้มาประชุม
1. นายสาโรช แสงอรุณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. นายชัยภัทร หิรัณยเลขา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
รองประธานกรรมการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
3. นายมงคล อดทน
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย
รองประธานกรรมการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
4. ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ วงศาโรจน์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
รองประธานกรรมการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
5. นายจํารัส นาแฉล้ม
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ รองประธานกรรมการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
6. นายสุขพล อินตาพรหม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
7. นายบรรเจิด สิทธิจู
แทนผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 5
กรรมการ
8. นายอาคม พิญญศักดิ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
กรรมการ
9. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
10. นายต่อศักดิ์ อรรถบวรพิศาล พาณิชย์จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
11. นายชัชพล ศรีถาวร
แทนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
12. นางมาลิสา สําเภา
แทนพาณิชย์จงั หวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
13. นางปิติพร คําบัว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
14. นายวินัย เสียงเสนาะ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
15. น.ส.จิรารัตน์ แก้ววิจิตร แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
กรรมการ
16. นางพรพรรณ ชลประทาน แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
กรรมการ
17. นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตําบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
18. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิลัย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
19. นายชาญชัย บุญญานาม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาข่า จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
20. นายภาคภูมิ ปุผมาศ
21. นางวัฒนา
พิธรัตน์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
/ 22. นาย........

-222. นายประพนธ์ พลอยพุ่ม
23. ด.ต.เจนศึก สารแสน
24. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
25. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร

ประธานคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมจังหวัดเลย
กรรมการ
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุดรธานี
กรรมการและเลขานุการ
แทนนายสาโรช แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
26. น.ส.อสิตรา รัตตะมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุดรธานี
27. นายบัญญัติ ศรีอุทัย
หัวหน้ากลุม่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลย
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
28. นายพรพิทักษ์ อํามาตทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย
29. น.ส.มาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฯ กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
ผู้ไม่มาประชุม

1. หัวหน้าสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. ปลัดจังหวัดเลย
กรรมการ
3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
4. พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
กรรมการ
7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
8. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย
กรรมการ
9. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
10. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย
กรรมการ
11. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
12. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ
14. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ
15. นางสวรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุม่ พัฒนาสตรีจงั หวัดหนองคาย
กรรมการ
16. น.ส.วารุณี พูลศิลป์ ผูป้ ระสานงานมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการ
กรรมการ
17. นายธีระพันธ์ ทองทุม ประธานกองทุนหมู่บ้านข่าน้อย จังหวัดหนองบัวลําภู

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

/ 18. นาย.......

-318. นายฉลาด สอดท้าย คณะทํางานองค์กรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
19. นางพิสมัย รัตนวิบลู ณ์กุล คณะทํางานองค์กรสตรีอําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเจษฎา ตงศิริ
2. นายวิชัย จาตุรงค์กร
3. นายสุขสันติ์ ศรีบุรินทร์
4. นายจรัส วงษ์ธรรม
5. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์
6. นายยงยุทธ ถิ่นแถลบ
7. น.ส.เกศินี
คุม้ บุ่งคล้า
8. นางรสริน
ศิริเกตุ
9. น.ส.ชาคริยา ใจขาน
10. น.ส.วันวิสา ศรีสโุ คตร
11. นายจิโรจ แก้วโวหาร

กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

วิศวกรชลประทาน สํานักชลประทานที่ 5
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานอุดรธานี
นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานหนองบัวลําภู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เนื่องจากนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ จึงได้มอบหมายให้ นายสาโรช แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและเลขานุการกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2556 ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ชุดใหม่
เนื่องจากนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ติดราชการ จึงได้
มอบหมายให้กระผมเป็นประธานในที่ประชุม กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ชุดใหม่ ตาม
คําสั่งกลุ่มจังหวัดฯ ที่ 0051/2555 รายละเอียดขอให้ฝ่ายเลขาฯเป็นผู้ชี้แจง
ให้ที่ประชุมทราบ
/ เลขานุการ........

-4เลขานุการ

เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห ารหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคมของกลุ่มจังหวัดฯ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 จึ ง ยกเลิ ก ประกาศกลุ่ ม จั ง หวั ด ที่
1637/2554 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 และมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ชุดใหม่ ตามคําสั่งกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ 0051/2555 เรื่อง รายชื่อและ
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู
หนองคาย และบึ ง กาฬ) ลงวั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 โดยมี การ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดเดิม จํานวน 2 ท่าน ได้แก่
1. นายกเทศมนตรีตําบลนาอาน จังหวัดเลย เปลี่ยนเป็น นายกเทศมนตรีเมืองเลย
จังหวัดเลย
2. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจุมพล จังหวัดหนองคาย เปลี่ยนเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาข่า อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จึงแจ้งที่
ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 จํานวน 11 หน้า
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ก.บ.ก.ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและได้เผยแพร่ลง
ในเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การ
ประชุม ก.บ.ก. หากกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีการแก้ไข ถือว่ารับรองรายงานการประชุมแล้ว

เลขานุการ

มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กลุ่มจังหวัดฯได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2555 จํานวน 9 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 303.000
ล้านบาท (ไม่รวมงบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5.000 ล้านบาท)
ดําเนินงานแล้วเสร็จ จํานวน 4 โครงการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 5 โครงการ

เลขานุการ

/ ผลการเบิก.......

-5ผลการเบิกจ่าย 167.731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.36 ของงบประมาณที่
ได้รับ
นายมงคล อดทน
หน.สนจ.นค.

จังหวัดหนองคายมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 2 โครงการ วงเงินงบประ
งบประมาณ ทั้งสิ้น 19 ล้านบาทเศษ ผลการดําเนินงานมีความก้าวหน้าตาม
ลําดับและสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นหน่วยดําเนินงาน
ยืนยันว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555

ประธาน

ขอให้แต่ละจังหวัดติดตามการดําเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าให้
กลุ่มจังหวัดทราบต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ และถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของประธาน

เลขานุการ

3.2 รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
สื บ เนื่ อ งจากมติ ที่ ป ระชุ ม ก.บ.ก. ครั้ ง ที่ 6/2555 เมื่ อ วั น ที่ 23 สิ ง หาคม
2555 อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพันของโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อดําเนิน
โครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน 4 โครงการ
งบประมาณรวม 5,468,458 บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กลุ่ม
จั ง หวั ด ฯ ได้ ข ออุ ท ธรณ์ ก ารกั น เงิ น งบประมาณ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2555 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายที่
(1) อนุมัติโครงการแล้ว แต่ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้ทันภายในวันที่
28 กันยายน 2555 จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 4,718,000 บาท
(2) เงินเหลือจ่ายที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดรายงานเพิ่มเติมแต่ยังไม่มีการ
อนุมัติโครงการ จํานวน 451,359 บาท
(3) รวมที่ ข อกั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ก รณี ไ ม่ มี ห นี้ ผู ก พั น ทั้ ง สิ้ น
5,169,359 บาท
กรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณา ดังนี้
- อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตาม (1) จํานวน
3 รายการ งบประมาณ 4,718,000 บาท โดยต้องดําเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555 มิฉะนั้นแล้วงบประมาณดังกล่าว
จะต้องพับไป ทั้งนี้ ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย 3 รายการ
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ อ.ทุ่งฝน 2 รายการ / อ.หนองแสง 1 รายการ ได้
ดําเนินการหาตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้วทั้ง 3 รายการ
/ ไม่อนุมัติให้.......

-6- ไม่อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 451,359 บาท
ตาม (2) เนื่องจาก ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กําหนด และให้เงินงบประมาณนั้นพับ
ไป หากมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว ให้เจียดจ่ายจากเงิน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หรือขอตั้งงบประมาณในปีใหม่
ต่อไป ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเหลือจ่ายจํานวน
ดังกล่าวนี้อีกต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
รายจ่ ายตามพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2556 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 316,363,600 บาท
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการค้าการผลิตสินค้าทางการเกษตร
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 185,000,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 101,363,600 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 25,000,000 บาท
และงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 5,000,000 บาท
จําแนกตามพื้นที่ดําเนินการ ดังนี้
1) จังหวัดอุดรธานี งบประมาณดําเนินการ 61,363,600 บาท
2) จังหวัดเลย งบประมาณดําเนินการ 54,500,000 บาท
3) จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณดําเนินการ 60,000,000 บาท
4) จังหวัดหนองคาย งบประมาณดําเนินการ 65,000,000 บาท
5) จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณดําเนินการ 70,500,000 บาท

เลขานุการ

ที่ประชุม

รับทราบผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยง
เหนือตอนบน 1

/ 4.2 การโอน.....
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น.ส.อสิตรา รัตตะมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

4.2 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
จั งหวั ด ในกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ แ จ้ง ความประสงค์ ข อเปลี่ ย นแปลงโครงการที่ ได้ รั บ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้แทนแต่ละจังหวัดได้รายงานให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามลําดับ ดังนี้
1) จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานีไม่ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงโครงการหรือรายละเอียด
โครงการมาที่กลุ่มจังหวัด จึงขอยืนยันการดําเนินโครงการตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 61,363,600 บาท

นายชัยภัทร หิรัณยเลขา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

2) จังหวัดเลย
ขอยืนยันการดําเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 54,500,000
บาท และขอเสนอเพิ่ ม โครงการพั ฒ นาด่ า นพรมแดน เพื่ อ รองรั บ ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งอาคารสํ า นั ก งานศู น ย์ ฯ พร้ อ ม
อุปกรณ์สํานักงาน/โรงจอดรถ เสาธงชาติ/ห้องน้ําสาธารณะ ด่านศุลกากรท่าลี่
อ.ท่าลี่ จ.เลย วงเงินงบประมาณ 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ใน
บัญชีโครงการสํารอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน และเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มจังหวัดฯ

นายมงคล อดทน
หน.สนจ.นค.

3) จังหวัดหนองคาย
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 65,000,000
บาท ดังนี้
1. ขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
โดยขอยกเลิกจํานวน 4 กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,000,000 บาท
1.1 ยกเลิกกิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงหนองเสียดายพร้อมอาคาร
ประกอบ บ.โพนงาม ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ 5,000,000
บาท เนื่องจากได้รับงบประมาณจากเทศบาลตําบลวัดธาตุดําเนินการ
1.2 ยกเลิกกิ จ กรรมก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ ง หนองก่อพร้ อมอาคาร
ประกอบ บ.ดอนก่อ ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย งบประมาณ
5,000,000 บาท เนื่องจากได้รับงบประมาณจากพระราชกําหนดให้อํานาจ
/ กระทรวง........

-8กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
ในวงเงินกู้ 350,000 ล้านบาทในส่วนของกรมชลประทานดําเนินการ
1.3 ยกเลิกกิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคาร
ประกอบ บ.นาหนั ง ต.นาหนั ง อ.โพนพิ สั ย จ.หนองคาย งบประมาณ
8,000,000 บาท เนื่องจากได้รับงบประมาณจากพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
ในวงเงินกู้ 350,000 ล้านบาทในส่วนของกรมชลประทานดําเนินการ
1.4 ยกเลิกกิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงหนองต้อนพร้อมอาคาร
ประกอบ บ.ต้ อ นใหญ่ ต.บ้ า นต้ อ น อ.รั ต นวาปี จ.หนองคาย งบประมาณ
9,000,000 บาท เนื่องจากได้รับงบประมาณจากพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ
ในวงเงินกู้ 350,000 ล้านบาทในส่วนของกรมชลประทานดําเนินการ
2. ขอเสนอเพิ่ ม จํ า นวน 2 โครงการ วงเงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น
22,000,000 บาท
2.1 โครงการพั ฒ นาด่ า นพรมแดน เพื่ อ รองรั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กิจกรรมก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า-ขาออก/ห้องน้ํา
โรงจอดรถ/บูธเจ้าหน้าที่พร้อมระบบ ด่านศุลกากรหนองคาย วงเงินงบประมาณ
19,000,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในบัญชีโครงการสํารอง (Y2) ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดฯ
2.2 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่ม
จังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กิจกรรมจ้างเหมาหน่วย
จั ด การอบรม/สั ม มนา/ศึ ก ษาดู ง านจากสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วงเงินงบประมาณ
3,000,000 บาท ซึ่ งเป็ นโครงการที่ อยู่ ในบั ญ ชี โ ครงการสํา รอง (Y2) ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดให้มีความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมงบประมาณในส่วนของจังหวัดหนองคายทั้งสิ้น 60 ล้านบาท ทั้งนี้
ในส่วนที่เหลืออีก 5 ล้านบาท ส่งคืนกลุ่มจังหวัดฯ
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ วงศาโรจน์
หน.สนจ.นบ.

4) จังหวัดหนองบัวลําภู
ขอเปลี่ ย นแปลงโครงการตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000
บาท ดังนี้
/ 1. ขอเปลี่ยน...

-91. ขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
โดยขอยกเลิกจํานวน 7 กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000,000 บาท
1.1 ยกเลิ ก กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ ง บ้ า นโนนอุ ด มพร้ อ ม
อาคารประกอบ บ.โนนอุดม ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ
6,000,000 บาท
1.2 ยกเลิกกิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงหนองจอกพร้อมอาคาร
ประกอบ บ.หนองจอก ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ
7,000,000 บาท
1.3 ยกเลิกกิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงหนองเครือพร้อมอาคาร
ประกอบ บ.หนองขาม ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ
6,000,000 บาท
1.4 ยกเลิ ก กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ งบึ ง ป่ า ขี พ ร้ อ มอาคาร
ประกอบ บ.หนองผือ ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ
9,000,000 บาท
1.5 ยกเลิกกิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงฝายห้วยกวางทองพร้อม
อาคารประกอบ บ.ห้วยกวางทอง ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู
งบประมาณ 8,000,000 บาท
1.6 ยกเลิ ก กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ ง หนองฝายหิ น พร้ อ ม
อาคารประกอบ บ.โนนม่วง ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู
งบประมาณ 7,000,000 บาท
1.7 ยกเลิ ก กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ ง หนองโสกหิ น พร้ อ ม
อาคารประกอบ บ.ยางหล่อ ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู
งบประมาณ 7,000,000 บาท
เนื่องจากจังหวัดหนองบัวลําภูได้จัดสรรงบประมาณในส่วน
ของงบประมาณจังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
70 ของงบประมาณทั้งหมดแล้ว
2. ขอเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยขอเสนอเพิ่มกิจกรรม จํานวน 3 กิจกรรม วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 10,100,000 บาท
2.1 กิจกรรมปรับปรุงระบบการผลิต เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ และ
อื่นๆ งบประมาณ 5,000,000 บาท
2.2 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 1,900,000 บาท
2.3 กิจกรรมขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 3,200,000 บาท
/ 3. ขอเสนอ.......

- 10 3. ขอเสนอเพิ่มโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน วงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 39,900,000 บาท โดยมีกิจกรรม ดังนี้
3.1 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วก่ อ สร้ า งหอพระบาง
วัดมหาชัย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ 14,940,500 บาท
3.2 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วฉลองพุ ท ธชยั น ตี
หนองบัวลําภู งบประมาณ 3,000,000 บาท
3.3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์งานผ้า
ไหมและผ้าพื้นเมือง เพื่อยกระดับสู่สากล งบประมาณ 1,900,000 บาท
3.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและงานพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 3,000,000 บาท
3.5 กิจกรรมทําป้ายสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด
หนองบัวลําภูและกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 3,000,000 บาท
3.6 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว การบริ ก าร ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี และการค้าสู่ AEC งบประมาณ 1,900,000 บาท
3.7 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดหาอุปกรณ์เสริม
ความปลอดภัยกับ นักท่องเที่ยว งบประมาณ 1,900,000 บาท
3.8 กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วไดโนเสาร์ โ นนทั น
งบประมาณ 3,359,500 บาท
3.9 กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 5,000,000 บาท
3.10 กิจกรรมสร้างโครงข่ายการบริหารจัดการระบบความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลสู่ AEC งบประมาณ 1,900,000 บาท
นายจํารัส นาแฉล้ม
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สนจ.บก.

5) จังหวัดบึงกาฬ
ขอยืนยันการดําเนินโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 70,500,000 บาท

นายชัยภัทร หิรัณยเลขา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) งบประมาณ 6 ล้านบาท ที่จังหวัดเลยเสนอขอเพิ่ม จะขอปรับไปใช้งบ
กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ที่ จั ง หวั ด หนองคายส่ ง คื น จํ า นวน 5 ล้ า นบาท โดยจะแก้ ไ ข
รายละเอียดงบประมาณลงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ดังต่อไปนี้
/ 1. เห็นชอบ......

- 11 1. เห็ นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ ายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยเสนอต่อที่ประชุม
2. เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามที่จังหวัดหนองบัวลําภูเสนอต่อที่ประชุม และให้จังหวัดหนองบัวลําภูทํา
รายละเอียดการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณส่งให้กลุ่มจังหวัด
3. ให้จังหวัดที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ ซึ่งที่ประชุม ก.บ.ก. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
นั้น เร่งจัดทํารายละเอียดส่งให้กลุ่มจังหวัด เพื่อดําเนินการขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5
นายบรรเจิด สิทธิจู
ผู้แทนสํานักชลประทานที่ 5

มติที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
5.1 การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
เนื่องจากงบประมาณที่กลุ่มจังหวัดฯได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในส่วนของโครงการพั ฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร วงเงินงบประมาณ 160,000,000 บาท มี
ความซ้ําซ้ อนในด้ านพื้ น ที่ดํ าเนินการกับงบประมาณจากพระราชกํ าหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ ในวงเงินกู้ 350,000 ล้านบาทในส่วนของกรมชลประทานดําเนินการ
ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติในหลักการการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร โดยมอบหมายให้
โครงการชลประทานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ก. ในครั้งต่อไป
เห็นชอบในหลักการการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเตรียม
ข้อมูลเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ก. ในครั้งต่อไป
----------------------------------

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื่อ........ยงยุทธ.......ถิ่นแถลบ.....
(นายยงยุทธ ถิ่นแถลบ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม
ฉบับแก้ไข / 21 พ.ย. 55

