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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
คร้ังที่ 5/2561 

วันพธุ ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.  
ณ  หองประชุมกรมหลวงประจักษศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 

1. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
(แทน) หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

ประธานกรรมการ

2. นายเวียงชัย  แกวพินิจ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 

รองประธานกรรมการ

3. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ

4. นายจํารัส  นาแฉลม หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ

5. นายวสันต ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สาํนักงานจังหวัดเลย   
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ

6.  นายวุฒิชัย  วงศภูธร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายจีรวฒัน ไชยศรี (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นางสาวณัชชา  พันธเพ็ง (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นายณรงค  คงมั่น สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
10. นายสนธยา  ยาสงคราม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ 
12. นางสาวสุมาลี  ศิริวิเศษ (แทน) ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
13. นายสุริยา  สุภาพันธ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
14. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท เกษตรและสหกรณจังหวดับึงกาฬ กรรมการ 
15. นางสาวพัชนพร  พันธชุิน (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
16. นายเสริมชัย  ลี้เขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
17. นายธีรศักดิ์  บานสันเทียะ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
18. นายเกรียงฤทธิ์  ผิวเหลือง รักษาการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 
19. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
20. นายประเสริฐ  พงษปยทัศน (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
21 .นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
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22. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

23. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิลยั นายกองคการบริหารสวนตาํบลโนนสูง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

24. นายธนาดุลย  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  
อําเภอเมือง จังหวดับึงกาฬ 

กรรมการ 

25. นางวฒันา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

26.นายวิษณุ  พิลาสุทธิ์ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

27. นางไพเราะจิต  เจรญิยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
28. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ป ร ะ ธ า น ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

29. นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบูลย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการ 

30. นายกลาณรงค  คนรู ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สาํนักงานจังหวัดเลย   
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

31. นายเชาววรรธน  กราบไกรแกว นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

32. นางสาวอนิลทิตา  จันทรเทพ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธาน ี  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

33.นายทศวรรษ  ปญญาแกว นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคญั 

1. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ตดิราชการ 
2. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภ ู กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง  

  จังหวัดหนองบัวลําภู 
กรรมการ ติดราชการ 

7. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม
จังหวดัอุดรธานี 

กรรมการ ติดราชการ 
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8. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย  
จังหวดัหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

9. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหา 
ความยากจน จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

10. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวดัเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
11. นายเกรียงไกร ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ 
12. นางใบ  ฮาดดา ผูชวยคนพิการศูนยบริการคนพิการ จังหวดับึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
13. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม  
1. นายกิตตคิุณ  บุตรคณุ นายอําเภอภูเรือ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
2. นายยศเสถียร ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
3. นายภัทรพงษ   ธรรมวงศ จนท.วเิคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
4. นายรมไม  นวลตา เกษตรจังหวัดหนองคาย  
5. นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา ปลัดอาวุโส อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
6. นายชนวีร  ฉัตรทิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สํานักงานประมงจังหวดัหนองคาย 
7. นายศิรวัชร  ออนเหลา วิศวกรโธยาชํานาญการพิเศษ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเลย 
8. นายภควัตร  คําพวง สพจ.หนองคาย หน.กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน 
9. นายณภทัร  ขันทะเนตร วิศวกรชลประทานชํานาญการ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหวยโมง 
10. นายสันติภาพ จันทํามา นายชางโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 
11. นายสมชาย  สุทธิบริบาล วิศวกรโยธาชํานาญการ แขวงทางหลวงหนองคาย 
12. นายเตชิต ทรงบุญศาสตร ปลัดอาวุโส อําเภอเมืองจังหวดัหนองคาย จังหวดัหนองคาย 
13. นางสาวดุสิตา  โคตรพันธ (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 
14. นายวีรภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
15. นายอนุชาต ิ ตะระรมัย นวค.ปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวดัฯ 
16. นางสาวกานตพิชชา  แหลมทอง นวก.ปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
17. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยทุธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
18. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
19. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
20. นางสาววันวิสา ศรีสโุคตร เจาหนาที่กลุมงานบริหารยทุธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
21. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่กลุมงานบริหารยทุธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.   นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธาน           
ที่ประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี    

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธาน   เน่ืองจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนา             

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ติดราชการไมสามารถเขาประชุมได 
จึงมอบหมายใหกระผมนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เปนประธานที่ประชุมแทน 

   ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  
 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2561 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2561 
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ไดจัดประชุม ก.บ.ก.  ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยได
เผยแพรลงบนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th 

หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ัน หากกรรมการทานใด
ประสงคจะปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข 
ขอใหรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว 

3.1 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น 387,508,600.- บาท รายละเอียด ดังน้ี 

งบลงทุน  244,628,000 บาท 
     งบดําเนินงาน 137,880,600 บาท 

     งบบริหาร     5,000,000  บาท  
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เลขานุการ  จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ยังดาํเนินการไมแลวเสร็จ เปนรายกิจกรรม  

  1. จังหวัดอุดรธานี จํานวน  4  โครงการ งบประมาณ 
137,610,980.- บาท   

  - ผลการดําเนินงาน 

  - เบิกจายแลว จํานวน 50,488,529.- บาท คิดเปนรอยละ 36.69
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 87,122,451.- บาท คิดเปนรอยละ 63.31 
โดยมีโครงการที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ดังน้ี  

  1. โครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 จํานวน 3 กิจกรรม คือ 

      1.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดตนทุน
ใหกับผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน อยูระหวางกําหนด
จัดกิจกรรม ซึ่งจะมีการกิจกรรมดําเนินงานในระหวางวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 
2561  

ประธาน       เห็นสมควรใหยกเลิกกิจกรรม เพราะการจัดงานเลยปงบประมาณไปแลว 
เพราะตองมีการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป ในระบบ ทั้งน้ีไดมีการเรงรัดใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ไปแลว 

นางวัฒนา  พิธรัตน  เห็นสมควรใหมีการยกเลิกกิจกรรมนี ้
ประธานศูนยประสาน 
งานองคกรเอกชน 
จังหวัดอุดรธาน ี

นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต  เห็นสมควรใหมีการยกเลิกกิจกรรมนี้ 
ประธานสภาอตุสาหกรรม 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก – 
เฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธาน  เรงรัดใหเบิกจายใหทันภายในปงบประมาณ ถาไมทันใหพิจารณา 

       1.2 กิจกรรมสงเสริมและสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา
ผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเขาสูระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม            
(ISO 14001) ไดผูรับจางแลว จะมีการจัดประชุมภายในเดือนกันยายน 2561 
คาดวาจะเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณ  

นางสาวอนิลทิตา  จันทรเทพ
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอดุรธานี 

นางสาวอนิลทิตา  จันทรเทพ
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี 
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     1.3 สงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว             
และการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Expo)            
จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และการเกษตร
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดําเนินการแลวเสร็จ            
อยูระหวางตรวจรับโครงการ เพ่ือเบิกจายงบประมาณ 

2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes) 
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพดานภาษา และการใหบริการของผูประกอบการ ไกด  มัคคุเทศก และ
เครือขายพัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว สงมอบงานงวดสุดทาย คาดวาจะแลว
เสร็จภายในปงบประมาณ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

2. จังหวัดหนองคาย จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 90,703,300.- 
บาท   

  - ผลการดําเนินงาน จังหวัดหนองคาย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
จํานวน 5 โครงการ 15 กิจกรรม 37 รายการ งบประมาณ 90,703,300 บาท กอหน้ี
ผูกพันแลว เปนเงิน 89,860,990 บาท เบิกจายแลว เปนเงิน 46,483,992 บาท  
คิดเปนรอยละ 51 เบิกจายยังไมแลวเสร็จ จํานวน 19 รายการ เปนเงิน 
43,376,998 บาท และมีเงินเหลือจาย เปนเงิน 657,580 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

  1. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes) 
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีกิจกรรม  
ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ดังนี ้

       1.1 กิจกรรมยอยที่ 2.2 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา เชื่อมโยง
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

- กิจกรรม "หนองคาย สังคม ผาตากเสื้อ Super Half 
Marathon งบประมาณ 450,000.- บาท ดําเนินการแลวเสร็จอยูระหวางสงเบิก 

- ทองเที่ยวและกีฬาสัมพันธ งบประมาณ 250,000.- บาท 
เบิกจายแลว จํานวน 204,000.- บาท อยูระหวางดําเนินการ 

        1 .2  กิจกรรมย อยที่  2 .3 .1  เทศกาลอาหารกลุ มจั งหวั ด             
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,500,000.- บาท ดําเนินการ
แลวเสร็จ อยูระหวางสงเบิก 

 
 
 

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย  
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        1.3 กิจกรรมยอยที่ 2.3.2 สงเสริมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1  

- พื้นที่อําเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ 500,000.- บาท 
ดําเนินการแลวเสรจ็อยูระหวางสงเบิก 

        1.4 กิจกรรมยอยที่ 2.4 สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชนภายใน          
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 400,000.- บาท 
ดําเนินการแลวเสรจ็อยูระหวางสงเบิก 

        1.5 กิจกรรมยอยที่ 3.1 ติดตั้งจอ LED Full Color หนาศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย 12.4*6.7 เมตร (ดานหนา) จํานวน 1 จอ งบประมาณ 
5,000,000.- บาท ลงนามในสัญญาแลว อยูระหวางดําเนินงานตามสัญญา 

        1.6 กิจกรรม “บูชาพญาสุทโธนาคา ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมสองลาน - 
สองเวียงพาแลง แงงเวียงจันทน” งบประมาณ 600,000.- บาท อยูระหวาง             
ยืมเงินและจะจัดงานในวันที่ 15 กันยายน 2561 

   2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัต
ลักษณ จํานวน 8 กิจกรรม ดังน้ี 

        2 .1 กิจกรรม เพิ่ มประสิทธิภาพทางหลวงหมาย เลข 211                   
ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนหนองสองหอง - ศรีเชียงใหม ระหวาง กม.8+000 - 
กม.9+650 งบประมาณ 27,440,000.- บาท อยูระหวางดําเนินการ ติดปญหา
ตนไมสงวน 

นายสมชาย  สุทธิบริบาล  ยังไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการ รอกรมปาไมอนุญาตใหตัดตนไม เพราะ 
(แทน) แขวงทางหลวงหนองคาย  เปนไมหวงหาม 

       2.2 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบานนาขา –               
บานหนองกอง ตําบลนาขา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย เพื่อเขาแหลง
ทองเที่ ยววัดศรีชมภูองคตื้อ  พิพิธภัณฑบานโคกคอน จั งหวัดหนองคาย                 
แหลงทอง เที่ ยวภูพระบาท วัดปาภูกอน จั งหวัด อุดรธา นี งบประมาณ 
2,000,000.- บาท ไดผูรับจางแลว คาดวาจะลงนามวนัที่ 13 กันยายน 2561  

       2.3  กิจกรรมกอสรางถนนแอสฟลทติกริมโขงเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวริมแมน้ําโขงตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
งบประมาณ 2,480,000.- บาท อยูระหวางสงงาน คาดวาจะสงเบิกภายในวันที่ 
14 กันยายน 2561 

       2.4 กิจกรรมกอสรางถนนแอสฟลทติกริมโขงเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวริมแมน้ําโขงตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย 
(ชวงที่ 2) งบประมาณ 930,000.- บาท อยูระหวางสงงาน คาดวาจะสงเบิก
ภายในวนัที่ 14 กันยายน 2561 

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย 
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       2.5 กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดงมดแดง หมู
ที่ 10 ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย เพื่อเขาแหลงทองเที่ยว
จุดชมบั้งไฟพญานาค งบประมาณ 1,537,000.- บาท อยูระหวางดําเนินงาน 

       2.6 กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหวยหมากหาด 
หมูที่ 16 ตําบลพระบาทนาสิงห อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคายเพื่อเขา            
แหลงทองเที่ยววัดพระบาทนาหงส งบประมาณ 798,000.- บาท อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

      2.7 กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานตางคํา                
หมูที่ 2 ตําบลเหลาตางคํา อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อเขาแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรบานหนองแหวน ตําบลทุงหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย งบประมาณ 808,000.- บาท ดําเนินการแลวเสร็จนัดกรรมการตรวจ
รับภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 

       2.8 กิจกรรมกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตเพื่อเชื่อมโยง            
แหลงทองเที่ยวอําเภอศรีเชียงใหม บานขุมคํา หมูที่ 5 ตําบลหนองปลาปาก 
อําเภอศรี เชียงใหม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 1,994,000.- บาท 
ดําเนินการแลวเสร็จ นัดตรวจงานวันที่ 5 กันยายน 2561 คาดวาจะสงเบิก
ภายใน วันที่ 14 กันยายน 2561 

  3. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย กิจกรรมสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตและฟนฟูสัตว นํ้าพื้น ถ่ิน และสัตว นํ้าเศรษฐกิจตามลุม นํ้าในพื้นที ่             
กลุมจังหวัดฯ แบบมีสวนรวม งบประมาณ 1,953,840.- บาท ดําเนินการแลว
เสร็จ อยูระหวางสงเบิก 

  4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่สําคัญ จํานวน 3 กิจกรรม 

       4.1 กอสรางฝายนํ้าลนหวยคุก บานโนนสวรรค หมูที่ 3 ตําบลบานเดื่อ 
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  (ชวงที่ 4) งบประมาณ 745,000.- บาท              
ลงนามในสัญญาแลว อยูระหวางดําเนินการ 

นายประสิทธ์ิ ฤทธ์ิมหา  ลงนามในสัญญาเลขที่ 12/2561 ลงวนัที่ 23 กรกฎาคม 2561 
(แทน) นายอําเภอทาบอ สัญญาสิ้นสุดวนัที่ 20 ตุลาคม 2561 สงมอบพื้นที่ดําเนินการแลว แตผูรับจางยัง

ไมเขาดําเนินการไมได ติดปญหาน้ําทวม โดยจะมีการเรงรัดใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในสัญญา และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

       4.2 กิจกรรมขุดลอกหวยสนกลวย หมูที่ 11 บานสองแพ ตําบลวัด
หลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 390,000.- บาท ไดตัว 
ผูรับจางแลว คาดวาจะลงนามภายในสัปดาหนี ้

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย 
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       4.3 กิจกรรมขุดลอกหนองขาม บานหนองแดง หมูที่ 6 ตําบลโพธิ์ชัย 
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 500,000.- บาท ลงนาม
ในสญัญาแลว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3. จังหวัดเลย จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 82,655,600.- บาท   

     - ผลการดําเนินงาน แยกเปน- งบลงทุน  จํานวน 72,820,000 บาท  

     - งบดําเนินงาน  จํานวน 9,435,600 บาท  

- งบบริหาร  จํานวน 400,000 บาท   

- เบิกจายแลว  จํานวน 46,134,900 บาท คิดเปนรอยละ 55.82 

- คงเหลือที่ยงัไมเบิก จํานวน 35,469,700 บาท คิดเปนรอยละ 42.91 

- เงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1,051,000 บาท คิดเปน
รอยละ 1.27 

1. กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาชองทางการตลาดให กับผูผลิต 
ผูประกอบการ SMEs/OTOP และวสิาหกิจชุมชน งบประมาณ 2,000,000 บาท 
เบิกจายแลวจํานวน 17,200 บาท ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการดําเนินการ     
โดยจะดําเนินการ ดังน้ี 

- จัดฝกอบรมการพัฒนาทักษะดานการตลาด (E-commerce) จํานวน 
50 ราย ในระหวางวนัที่ 29 - 31 สิงหาคม 2561 (ดําเนินการเสร็จเรียบรอย) 

-  ฝกอบรมพัฒนาทักษะดานการตลาด (หลักสูตรเขมขนเฉพาะราย
ตอเนื่อง) จํานวน 20 ราย ในระหวางวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561  

- จัดงานแสดงสินคา ระหวางวันที่ 20 – 23 กันยายน 2561 

2. กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม สกายวอลคพระใหญภูคกงิ้ว 
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ 29,700,000 บาท ไดดําเนินการ
ประกาศหาตัวผูรับจางจํานวน 3 ครั้ง และลงนามสัญญาวันที่ 31 พ.ค. 61 ส้ินสุด
สัญญาวนัที่ 6 ต.ค. 62 (480 วนั) ขณะนี้อยูระหวางการปรับพื้นที่  

3. สงเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟนฟูสัตวน้ําพื้นถิ่น และสัตวนํ้าเศรษฐกิจ
ตามลุมนํ้าในพื้นที่กลุมจังหวัดแบบมีสวนรวม งบประมาณ 4,876,140 บาท            
ยังไมมีการเบิกจาย อยูระหวางดําเนินการ ดังน้ี 

- การอบรมและประชาคมชาวบานที่เปนกลุมเปาหมายของโครงการฯ 
(ดําเนินการแลวเสร็จ) เบิกจายแลว จํานวน 132,925 บาท 

- จัดหาพันธสัตวน้ําพ้ืนถ่ิน งบประมาณ 4,460,950 บาท อยูระหวาง
เตรียมการสงมอบปจจัยการผลิต ดังน้ี 

นายวสันต  ไทยสุวรรณ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร    
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด   
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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- อําเภอนาดวง (อางเก็บนํ้าหวยปลาดุก และอางเก็บน้ําหวยลิ้นควาย) 
วันที่ 12 กันยายน 2561 

              - อําเภอภูหลวง (ลําหวยสีเสยีด) วันที่ 13 กันยายน 2561 
               - อําเภอหนองหิน (ลําหวยพวย) วันที่ 13 กันยายน 2561 
               - อําเภอภูกระดึง (ลําหวยยาง) วันที่ 14 กันยายน 2561 
             คาดวาจะสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่ประชุม    รับทราบ 

4. จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 
4,913,300.- บาท   

- ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว จํานวน 1,635,416.- บาท คิดเปน           
รอยละ 36.23 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 2,577,884.- บาท คิดเปน           
รอยละ 63.77 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ 
ภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย กิจกรรมสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตและฟนฟูพันธุสัตวน้ําพื้นถ่ินและสัตว นํ้าเศรษฐกิจตามลุมนํ้าในพื้นที ่             
กลุมจังหวัดฯ แบบมีสวนรวม งบประมาณ 1,953,840.- บาท เบิกจายแลว 
จํานวน 80,290. - บาท อยูระหวางดําเนินการพิจารณาผล E-budding                 
วัสดุการเกษตรพันธุปลา  จํานวน 1,690,000.- บาท คาดวาจะสามารถ
ดําเนินการแลวเสรจ็ภายในเดือนกันยายน 2561 

2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes) 
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน                
2 กิจกรรม 

     2.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานภาษา และการใหบริการของ
ผูประกอบการ ไกด  มัคคุเทศก และเครือขายพัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 
งบประมาณ 859,460.- บาท เบิกจายแลว จํานวน 455,126.- บาท คาดวาจะ
สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 

     2.2 กิจกรรมสงเสริมการประชาสัมพันธการโฆษณา การทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณ ผานทางส่ือ และการจัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของ        
ก ลุ มจั งหวัด  งบประมาณ 1 ,700,000. - บาท  เบิ กจ ายแลว  จํ านวน 
1,100,000.- บาท คาดวาจะสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2561 

 

นายกลาณรงค  คนรู 
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตร    
และขอมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด   
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู 
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3. งบบริหาร 400,000.- บาท เบิกจายแลว จํานวน 215,216.- บาท 
คิดเปนรอยละ 53.82 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 184,739.- บาท คิดเปน
รอยละ 46.18 

ที่ประชุม    รับทราบ 

      5. จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 68,625,420.- บาท   

  - ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว จํานวนทั้งสิ้น 54,376,283.- บาท 
คิดเปนรอยละ 79.30 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 11,969,237.- บาท  
คิดเปนรอยละ 20.13 เงินเหลือจายทั้งหมด 2,280,100.- บาท ขอใชไปแลว 
จํานวน 2,279,710.02 บาท คงเหลือเงินเหลือจายที่สงคืนกลุมจังหวัดฯ 
จํานวน 521,126.98 บาท  

- โครงการที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ คอื กอสรางถนนลาดยางแอสฟลสติก -
คอนกรีต สาย บก. 4017 แยก ทล.2026 - บานบัวโคก ตําบลโพธิ์หมากแขง 
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร งบประมาณ 
10,551,000.- บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 อยูระหวาง
ดําเนินการ 

- โครงการที่เปนงบดําเนินงาน จํานวน 2 โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ ทั้ง 2 โครงการ  

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
 4.1 ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายตามโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เลขานุการ    ขอระเบียบ/หนังสือส่ังการ  

(1) มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)       
คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  

 หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดและกลุมจั งหวัด ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  

(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ภายใตระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 

 ขอ 1 หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวดัและกลุมจังหวัด 

นายจํารัส  นาแฉลม 

หัวหนาสํานักงาน 

จังหวัดบึงกาฬ 

(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

บึงกาฬ 
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 ขอ 1.1 กรณีจังหวัดหรือกลุมจั งหวัดมีความประสงคขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด หรือของกลุมจังหวัด ในลักษณะ ดังน้ี 

1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไดแก 
1.1) หนวยงานรับผิดชอบ/หนวยดําเนินการ 
1.2) พื้นที่ดําเนินการ 
1.3) กิจกรรม 
1.4) กลุมเปาเหมาย 
1.5) งบรายจาย 

2) การเปลี่ยนแปลงโดยนําโครงการอ่ืนที่อยูในแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุมจังหวัดและของกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาดําเนินการแทนโครงการเดิม 

3) การใชงบประมาณเหลือจายจากโครงการที่ไดดําเนินงานเสร็จ
สิ้น บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการแลว 

 ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัดนําเสนอ ก.บ.จ. 
หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณีพิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
โครงการและ/หรือโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดและกลุมจั งหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 และให ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการ
และการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายที่ดําเนินการตามขอ 2.1 ให อ.ก.บ.ภ. 
ที่กํากับดูแลภาค ทราบ ภายใน 15 วัน รับแตวนัส้ินไตรมาส 

ขอ 1.2 กรณีจังหวัดหรือกลุมจังหวัด มีความประสงคขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด หรือของกลุมจังหวัด ที่ไมเขาเง่ือนไข
ตามขอ 1.1 ใหเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 

โดยให  ผูว าราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจั งหวัด นําเสนอ           
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี เม่ือ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
ใหความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
พรอมทั้งเห็นชอบการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัดหรือกลุม
จังหวัดแลว ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัดนําเสนอขอความเห็นชอบ
จาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 
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เมื่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค ใหความเห็นชอบในการปรับแผน
ดังกลาวแลว ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัดขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ 

ขอ 1.3 กรอบระยะเวลาในการสงคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/
หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

กําหนดกรอบระยะเวลาในการสงคําขอเปล่ียนแปลงโครงการและ/
หรือโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามขอ 1.2 ซึ่งจะตองเสนอตอ อ.ก.บ.ภ. ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดเสนอได 
2 ครั้ง คือ ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2560) และภายในไตรมาส  ที่ 2 
(31 มีนาคม 2561) โดยใหจัดสงรายละเอียดคําขอโอนเปลี่ยนแปลงพรอมเอกสารที่
เกี่ยวของ มายังทีมบูรณาการภายในวันที่กําหนด โดยยึดตราไปรษณียตนทาง
ประทับตราเปนหลัก ถาเลยกําหนดระยะเวลาดังกลาวหามโอนเปล่ียนแปลง  

(2) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 

 ขอ 10 ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณมีความจําเปนตองปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ซึ่งมีผลทําใหเปาหมายโครงการ
หรือกิจกรรมของแผนงานบูรณาการเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญจากที่สํานัก
งบประมาณไดใหความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยรับงบประมาณเสนอเรื่องตอ
หนวยงานเจาภาพ เ พ่ือหนวยงานเจาภาพเสนอขอความเห็นชอบจากรอง
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี แลวแตกรณี กอนสงใหสํานักงบประมาณพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป  

 ขอ  12 ในกรณีที่ หน วยรับ งบประมาณมีความจํ า เปนต อ ง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมมีผลกระทบตอ
วั ตถุ ปร ะส งค แ ละ เป าห มายของ โค รง การ  กิ จ กร ร ม  ห รื อร า ยการขอ ง            
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณที่มิใชรายการกอหน้ีผูกพันขาม
ปงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย ใหหนวย
รับงบประมาณสามารถกระทําไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับสาํนักงบประมาณ 

 ขอ 15 ในกรณีที่มีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายบูรณา
การภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน ใหโอนไดในกรณี ดังตอไปน้ี 

1) หนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินการใชจายหรือกอหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจายสําหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใตแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ ได รับความเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณ 
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2) เปนงบประมาณรายจายที่เหลือจายจากการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว 

3) เปนงบประมาณรายจายที่หมดความจําเปนในการใชจายไมวา
ดวยเหตุใด 

4) กรณีมีความจําเปนเรงดวนตองดําเนินโครงการ กิจกรรม หรือ
รายการอ่ืนที่อยูภายใตวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แตมิได
รับการจัดสรรงบประมาณ 

การโอนงบประมาณรายจายตามวรรคหน่ึง (1) (3) และ (4)              
ใหหนวยรับงบประมาณแจงหนวยงานเจาภาพทราบ และใหรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีแลวแตกรณี พิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัต ิ
 ขอ 16 ใหหนวยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณรายจายบูรณาการตามขอ 15 (2) ในงบรายจายใดๆ ภายใตโครงการ
หรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน 
ยกเวนงบบุคคล เพื่อจัดทําโครงการตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ หรือเพิ่มเปาหมายโครงการเดิมใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
โดยใหหนวยรับงบประมาณรายงานหนวยงานเจาภาพ และรายงานรอง
นายกรัฐมนตรีแลวแตกรณี เพื่อทราบ และแจงสาํนักงบประมาณทราบดวย 

     การโอนงบประมาณรายจายบูรณาการตามวรรคหน่ึง ตองไมเปน
การกําหนดอัตราบุคลากร ตั้งใหม รายการคาที่ดิน รายการกอหน้ีผูกพันขาม
ปงบประมาณ หรือรายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว 

    (3) แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการสงเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6950 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560) 

1. กรณีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย ใหจังหวัดหรือกลุม
จังหวัดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณากรร 
(ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
แลวแตกรณี หากพิจารณาแลวเห็นวาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายมี
ผลทําใหเปาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการเปล่ียนแปลงไปในสาระสําคัญ
ตามที่สํานักงบประมาณ ใหความเห็นชอบไวแลว ตามขอ 10 ของระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 ใหจังหวัดหรือ
กลุมจังหวัดดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณและ
สงให สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตร ี            
(นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กํากับแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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1. กรณีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายที่ไมมีผลกระทบ
ตอเปาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ตามขอ 12 ของระเบียบวาดวย           
การบริหารงบประมาณรายจายฯ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด                  
ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดดําเนินการได โดยไม
ตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณแลวสงสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทราบดวย 

2. กรณีการใชงบประมาณที่เหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว ใหดําเนินการเปนไปตามขอ 15 (2) 
และขอ 16 ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายฯ ใหจังหวัด/             
กลุมจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี และสงให
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณ ุ
เครืองาม) ในฐานะที่กํากับแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและ            
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อทราบและแจงใหสํานักงบประมาณทราบตอไป 

หมายเหต ุ
1. การโอนเปลี่ยนแปลงไดปดรอบการขออนุมัติไปแลว 
2. การใชเงินเหลือจาย กําหนดตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สดุ ที่ มท 0212.1/ว 3515 ลงวนัที่ 28 มิถุนายน 2561  เห็นชอบกรอบ
ระยะเวลาการรายงานการใชงบประมาณที่เหลือจาย เพื่อใหสอดคลองกับแนว
ทางการใชจายงบประมาณภายใตมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 ที่ขยายเวลาในการกอหน้ีผูกพันใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยใหจังหวัด และกลุมจังหวัดรายงานขอมูล
รายละเอียดการใชงบประมาณที่เหลือจายใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ดังน้ี รอบที่ 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 30 
กันยายน 2561 
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4.1 .1 จังห วัดเลย หนังสือจังหวัดเลย ดวนที่ สุด ที่  ลย 
0017.2/12735 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เรื่อง การขอใชงบประมาณ           
ที่ เหลือจายภายใตงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2561               
(งบกลุมจังหวัด)  

ที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการสนับสนุนพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

1,051,000.-  1. โครงการสนับสนุนการ
พั ฒ นา แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว          
ที่สํ า คัญของกลุ ม จังหวัด    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

972,418  

1.1 กิจกรรมกอสรางสนับสนุนจุดขาย
หรือ Landmark ของสถานท่ีทองเที่ยว 
( พั ฒนาแหล ง ท อ ง เ ที่ ย ว แห ง ใหม 
สกายวอลคพระใหญภูคกงิ้ว อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย) 

 1.1 กิจกรรมกอสรางส่ิง
สนับสนุนจุดขายหรือ Land 
Mark ของสถานที่ทองเที่ยว 
(ขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟา บริเวณพระใหญภูคกงิ้ว 
(สกายวอรค) ตําบลปากตม  
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย) 

472,418 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดเลย 

  1.2 กิจกรรมกอสร างสิ่ ง
สนับสนุนจุดขายหรือ Land 
Mark ของสถานที่ทองเท่ียว 
( ป รั บ ป รุ ง จุ ด ข า ย  Land 
mark เทอรโมมิเตอรยักษ 
ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย (เพ่ิมเตมิ)) 

500,000 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอภเูรือ 

รวมงบประมาณ 1,051,000.- รวมงบประมาณ   972,418  

นายวสันต  ไทยสุวรรณ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร    
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด   
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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4.1.2 จังหวัดหนองคาย หนังสือจังหวัดหนองคาย ดวนที่สุด           
ที่ นค 0017.2/667 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอใชเงินเหลือจาย
ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผน ป ฏิ บั ติ ร า ชก า ร ป ร ะจํ า ป ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด                            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 
โครงการ 1 กิจกรรม ดังน้ี 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว            
เชิงอัตลักษณ 

640,000.- 1. โครงการส ง เสริม การ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบน
เ ส น ท า ง  ( Routes)  ก า ร
ทองเที่ยวของกลุม จังหวัด  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

500,000.-  

1 . 1  กิ จ ก ร ร ม ป รั บ ป รุ ง บู ร ณ ะ
ถนนลาดยางสายบานนาขา – บาน
หนองกอง ตําบลนาขา อําเภอทาบอ 
จั งหวั ดหนองคาย  เ พ่ือ เ ข า แหล ง
ทองเที่ยววัดศรีชมพูองคตื้อ พิพิธภัณฑ
บานโคกคอน จังหวัดหนองคาย แหลง
ทอง เที่ ยวภูพระบาท วัดป าภูกอน 
จังหวัดอุดรธาน ี

640,000.- 1 . 1  กิ จ ก ร ร ม ป รั บ ป รุ ง              
ภูมิทั ศน เ พ่ื อส ง เส ริม การ
ทองเที่ยวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 233 (อุดรธานี – 
หนองคาย) 

500,000.- สํานักงานเกษตร
จังหวัดหนองคาย 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และก า ร ตลาด สิน ค า เ กษต ร และ
อุตสาหกรรมที่สําคัญ 

17,580.-    

2.1 กิจกรรมกอสรางฝายนํ้าลนหวยคุก 
บานโนนสวรรค หมูที่ 3 ตําบลบานเดื่อ 
อํ า เ ภอท าบ อ  จั งห วั ด ห นอ งคา ย             
(ชวงที่ 4) (งบลงทุน)  

17,580.-     

รวมงบประมาณ 657,580.-  รวมงบประมาณ 500,000.-   

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย 
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นายรมไม  นวลตา   กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางหลวงแผนดิน  
เกษตรจังหวัดหนองคาย หมายเลข 233 (อุดรธานี – หนองคาย) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนา             

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีการปลูกตนไทรเกาหลีทรงแทง ตนไทรเกาหลี
ทรงพุมกลม ตนเข็มแดง และตนไทรยอดทอง 

ประธาน  ระยะทางที่จะดําเนินการ ไดเทาไหร    

นายรมไม  นวลตา   รวมระยะทางที่จะดําเนินการ ประมาณ 532 เมตร 
เกษตรจังหวัดหนองคาย 

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

   4.1.3 จังหวัดหนองบัวลําภู ขอใชเงินเหลือจาย เพื่อดําเนินโครงการ  
เพิ่มผลผลิต การแปรรูปการตลาด และการยกระดับภาคการเกษตรปลอดภัย            
และเกษตรอินทรีย กิจกรรมมหกรรมขับเคล่ือนและขยายเครือขายเกษตรอินทรีย 
กลุมจังหวัด “สบายดี” งบประมาณ 748,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต 
การแปรรูป การตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย 

60,000.- 1. โครงการเพิ่มผลผลิต การ
แปรรูปการตลาด และการ
ยกระดับภาคการเกษตรสู
เกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย 

748,000.-  

1.1 กิจกรรมสงเสริมการเพ่ิมผลผลิต
และฟนฟูสัตวน้ําพ้ืนถิ่น และสัตวน้ํา
เศรษฐกิจตามลุมนํ้าในพื้นที่กลุมจังหวัด
แบบมีสวนรวม 

60,000.- 1 .1  กิ จก ร รม  มหกร รม
ขับเคล่ือนและขยายเครือขาย
เกษตรอินทรีย กลุมจังหวัด 
"สบายดี" 

248,000.- สนง.เกษตรและ
สหกรณจังหวัด

อุดรธาน ี

2. โครงการสง เสริมการทองเ ท่ียว
เชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes) 
ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

9,354.- 1.2  กิ จก ร รม  มหกร รม
ขับเคล่ือนและขยายเครือขาย
เกษตรอินทรีย กลุมจังหวัด 
"สบายดี" 

200,000.- สนง.เกษตรและ
สหกรณจังหวัด
หนองบัวลําภู 

นายกลาณรงค  คนรู 
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตร    
และขอมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด   
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู 



~ 19 ~ 
 

ที่ประชุม    เห็นชอบ 
  4.2  การสงมอบสินทรัพยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

กลุมจังหวัด 
 4 .2 .1  จังหวั ดอุด รธานี  ตามหนั ง สือจั งห วัด อุดรธา นี            

ด วนที่ สุ ด  ที่  อด  0017.2/13676  ลงวั นที่  17  สิ งหาคม  2561             
เรื่อง ขอสงขอมูลรายการครุภัณฑของหนวยงานตางๆ เพื่อใหกลุมจังหวัดฯ 
นําเสนอ ก.บ.ก. พิจารณา จํานวน 2 โครงการ 5 กิจกรรม 2 หนวยงาน ดังน้ี 

1 )  บั ญ ชี ร า ย ก า ร ส ง ม อ บ สิ น ท รั พ ย ต า ม โ ค ร ง ก า ร                 
ตามแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ พ.ศ. 2560 

1.1) โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและ
ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง  

กิจกรรม Productive Agriculture 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดาน
ภ า ษ า  แ ล ะ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง
ผูประกอบการ ไกค มุคคุเทศก และ
เครือขายพัฒนาชุมชาเพื่อการทองเที่ยว 

9,354.- 1 .3  กิ จก ร รม  ม หก ร รม
ขับเคล่ือนและขยายเครือขาย
เกษตรอินทรีย กลุมจังหวัด 
"สบายด"ี 

100,000.- สนง.เกษตรและ
สหกรณจังหวัด

หนองคาย 

3. เงินเหลือจายจากจังหวัดบึงกาฬ 
ครั้งที่ 1  

389.98 1.4  กิ จก ร รม  มหกร รม
ขับเคล่ือนและขยายเครือขาย
เกษตรอินทรีย กลุมจังหวัด 
"สบายดี" 

100,000.- สนง.เกษตรและ
สหกรณจังหวัด

เลย 

4. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต 
การแปรรูป การตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย  (เงินเหลือจาย
จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 2) 

520,737.- 1.5  กิ จก ร รม  มหกร รม
ขับเคล่ือนและขยายเครือขาย
เกษตรอินทรีย กลุมจังหวัด 
"สบายดี" 

100,000.- สนง.เกษตรและ
สหกรณจังหวัด 

บึงกาฬ 

4.1 กิจกรรม สงเสริมการเพิ่มผลผลิต
และฟนฟูสัตวน้ําพ้ืนถิ่น และสัตวน้ํา
เศรษฐกิจตามกลุม นํ้าในพื้ นที่กลุม
จังหวัดแบบมีสวนรวม 

520,737.-    

5. เงินเหลือจายจังหวัดหนองคาย 157,580.-    

รวมงบประมาณ 748,060.98 รวมงบประมาณ 748,000.-  

นางสาวอนิลทิตา  จันทรเทพ
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานกังาน
จังหวัดอดุรธานี 
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กิจกรรมยอย เพิ่มประสิทธิภาพการผลติออยโรงงาน 
 

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานรับโอน 

1 อาคารปฏิบัติการเพาะเล้ียงศัตรูธรรมชาติและผลิตสารชีวภัณฑ คสล. ชั้น 1 ขนาด 16 X 32 เมตร 5,000,000.- 

สนง.เกษตร
จังหวัดอุดรธานี 

2 ครุภณัฑวิทยาศาสตร 275,500.- 

 2.1 หมอน่ึงความดันแบบอัตโนมติั จํานวน 1 เครื่อง 125,000.- 

 2.2 โตะพรอมอางลางอุปกรณสแตนเลส จํานวน 2 ตัว 80,000.- 

 2.3 ตูเข่ียเช้ือ จํานวน 3 ตู 25,500.- 

 2.4 โตะปฏิบัติการ ขนาด 0.60 x 1.50 เมตร จํานวน 15 ตัว 45,000.- 

3 ครุภณัฑสํานักงานบาน งานครัวโฆษณาและเผยแพร และครภุณัฑไฟฟา และวิทยุ 117,000.- 

 3.1 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร พมิพสีและขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง 12,000.- 

 3.2 หมอหุงขาวไฟฟา ขนาด 10 ลิตร จํานวน 3 เครื่อง 15,000.- 

 3.3 .ชุดเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร พรอมจอ จํานวน 1 เครื่อง 50,000.- 

 3.4 ชุดไมโครโฟนพรอมเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด 100,000.- 

4 ครุภณัฑ 224,900.- 

 4.1 ตูบานเลื่อนกระจกสูง จํานวน 5 ตู 24,900.- 

 4.2 ชั้นวางสแตนเลส จํานวน 2 ชุด 30,500.- 

 4.3 ตูแชเย็นหองปฏิบัติการ ขนาด 32 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง 48,950.- 

 4.4 กลองจุลทรรศน สเตอริโอ ชนิดสองตา จํานวน 1 เครื่อง 28,750.- 

 4.5 .กลองจุลทรรศน Compound จํานวน 1 เครื่อง 34,900.- 

 4.6 ตูอบไอรอน ขนาด 53 ลิตร จํานวน 1 ตู 44,900.- 

 4.7 รถเข็นวางของสแตนเลส แบบ 3 ชั้น จํานวน 2 ชุด 12,000.- 

  รวมเปนเงิน 418,970  

โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและประมง  

กิจกรรม Productive Agriculture 
กิจกรรมยอย สงเสริมราชินีขาวเหนียว 
 

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานรับโอน 

1 ครุภณัฑการเกษตร 670,000.- สนง.เกษตร
จังหวัดอุดรธานี  1.1 .เครื่องสีขาวกลองและขาวขาว จํานวน 4 เครื่อง 265,000.- 

 1.2 เครื่องซีลสูญญากาศ จํานวน 6 เครื่อง 264,000.- 

 1.3 ชุดตะแกรงตากขาว จํานวน 6 ชุด 141,000.- 
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โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและประมง  

กิจกรรม Exotic Agriculture 
กิจกรรมยอย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง 
 

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานรับโอน 

1 โรงคัดคณุภาพกลวยหอมทอง พรอมหองเย็น คสล.1 ชั้น จํานวน 2 โรง 7,500,000.- สนง.เกษตรจังหวัด
อุดรธาน ี

โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและประมง  

กิจกรรมยอย การผลิตกลวยหอมทองเพ่ือการคาและการสงออก 
 

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานรับโอน 

1 โรงคัดคณุภาพกลวยหอมทอง พรอมหองเย็น คสล.1 ชั้น  7,680,000.- สนง.เกษตรจังหวัด
อุดรธาน ี

โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและประมง  

กิจกรรมยอย สงเสริมการผลิตมะมวงคณุภาพเพื่อการสงออก 
 

ท่ี  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานรับโอน 

1 โรงคัดคณุภาพมะมวงพรอมหองเย็น จํานวน 2 โรง 6,000,000.- สนง.เกษตรจังหวดั
อุดรธาน ี

      1.2) โครงการพัฒนาทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

 

ลําดับ 
รายการ จํานวน หนวย มูลคาทรัพยสิน หนวยงาน 

ที่รับโอน ท่ี (บาท) 
1 งานวัสดุผิวพื้น        

เทศบาล 
นครอุดรธาน ี

      - พื้นปูกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 0.40x0.40 ม.
พรอมน้ํายาเคลือบผิว  

 
13,842.56  

 ตร.ม.  9,205,302.40  

      - พื้นปูกระเบื้อง พิมพลายนูน สําหรับคนพิการ  387.00  ตร.ม. 336,303.00  

      - พื้นเกล็ดหินออนลาง (มารเบิล เรนเดอร)MB504 3,007.74  ตร.ม.  2,270,843.70  

      - พ้ืนเกล็ดหินออนลาง (มารเบิล เรนเดอร) MB509 1,552.01  ตร.ม.  1,249,368.05  

      - พื้นเกล็ดหินออนลาง (มารเบิล เรนเดอร) 
MB520 

  1,406.72   ตร.ม.  1,019,872.00  

      - พื้นกรวดลางตัดรอยตอดวยคิว้อลูมิเนียม    1,434.21   ตร.ม.    778,776.03  
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ลําดับ 
รายการ จํานวน หนวย 

มูลคาทรัพยสิน หนวยงาน 
ที่รับโอน ท่ี (บาท) 

      - พื้นหินแกรนิต 0.30x0.60 (ในประเทศ)        64.56   ตร.ม.      60,363.60  

เทศบาล 
นครอุดรธาน ี

      - ขอบคัน คสล. สําเร็จรูป ยาว 1.00 ม.    2,746.02  เมตร   623,346.54  

2 เสากั้นถนนสแตนเลสทางลาด 2 จุด ประกอบดวย        
         - ทอสแตนเลส  Dia  4 นิ้ว  หนา 1.50 มม.        14.00   ทอน      29,652.00  

         - ฝาปดหัวเสา Dia  4 นิ้ว         14.00   ชุด        7,000.00  

         - งานแผน PLATE พรอมน็อต        14.00   ชุด      21,000.00  

         - งานฝาปดหลุมแผน PLATE         14.00   ทอน      12,000.00  

         - แผนอัลลอยดหลอลวดลายครอบกระบะตนไม 
1.00x1.00  

      28.00   ชุด      56,000.00  

3 งานระบบไฟฟาสนาม       
       - ตูไฟฟา         5.00   ชุด      70,250.00  

  3.1 งานไฟฟา SWB1 : SWITCH BOARD1       

  โคมไฟฟา       

       - ดวงโคมทางเดินสูง 4.00/หลอด mh 70 wattt       33.00   ชุด    801,900.00  

       - Step Light  LED       18.00   ชุด      84,600.00  

  
     - โคม LED flood light 240 watt ชนิดใช
ภายนอกอาคาร 

        3.00   ชุด      67,500.00  

  
     - ดวงโคมถนนแบบกานคูสูง 6.00 /หลอด LED 
120W IP65 พรอมเสาไฟฟากิ่งคูและฐานราก 

      14.00   ชุด    336,000.00  

  3.2 งานไฟฟา SWB2 : SWITCH BOARD2       

  โคมไฟฟา       
       - ดวงโคมทางเดินสูง 4.00/หลอด mh 70 wattt       29.00   ชุด    704,700.00  

  
     - โคม LED flood light 240 watt ชนิดใช
ภายนอกอาคาร 

        2.00   ชุด       
45,000.00  

  
     - ดวงโคมถนนแบบกานคูสูง 6.00 /หลอด LED 
120W IP65 พรอมเสาไฟฟากิ่งคูและฐานราก 

      12.00   ชุด    288,000.00  

  
3.3 งานไฟฟา SWB3 : SWITCH BOARD3       

  
โคมไฟฟา       

       - ดวงโคมทางเดินสูง 4.00/หลอด mh 70 wattt       23.00   ชุด    558,900.00  
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ลําดับ 
รายการ จํานวน หนวย 

มูลคาทรัพยสิน 
หนวยงานท่ีรับโอน 

ท่ี (บาท) 
       - Step Light  LED       12.00   ชุด      56,400.00  

เทศบาล 
นครอุดรธานี 

  
     - ดวงโคมถนนแบบกานคูสูง 6.00 /หลอด LED 
120W IP65 พรอมเสาไฟฟากิ่งคูและฐานราก 

        7.00   ชุด    168,000.00  

  3.4  งานไฟฟา SWB4 : SWITCH BOARD4       
  โคมไฟฟา       
       - ดวงโคมทางเดินสูง 4.00/หลอด mh 70 wattt       57.00   ชุด  1,385,100.00  
       - Step Light  LED       29.00   ชุด    136,300.00  

  
     - ดวงโคมถนนแบบกานคูสูง 6.00 /หลอด LED 
120W IP65 พรอมเสาไฟฟากิ่งคูและฐานราก 

        3.00   ชุด      72,000.00  

4 HANDHOLE        

       - บอคอนกรีตสําเร็จรูปขนาดเล็ก 0.3x0.4x0.4 m.         6.00   ชุด      15,000.00  
5 งานระบบกระจายเสียง       

     - ลําโพงภายนอก       18.00   ชุด    340,200.00  
     - เครื่องขยายเสียง          4.00   ชุด    735,000.00  
     - เสาทอเหล็ก GS (คาดน้ําเงิน) Dia 4" สูง 4 เมตร       18.00   ชุด      36,630.00  
     - อุปกรณตดิตั้ง ลําโพงภายนอก        18.00   ชุด    126,000.00  
     - อุปกรณตดิตั้ง เครื่องขยายเสยีง          4.00   ชุด    280,000.00  

     - อุปกรณตดิตั้ง เสาสูง 4 เมตร       18.00   ชุด      75,600.00  

6 งานตดิตั้งเสา High Mast และดวงโคม       

     - เสาไฟทอเหล็กเรียวหนา 6 มม. สูง 25.00 ม.         1.00   ชุด    351,000.00  

     - โคม LED Flood Light 210 watt (8 ชุดตอเสา)         8.00   ชุด    196,000.00  
7 งานกอสรางหมวดงานระบบรดน้ําตนไมและนํ้าพุ       

  7.1  งานระบบสปริงเกอร       

     - ปมน้ํา 5HP          1.00  ตัว     63,000.00  
     - หัวสปริงเกอร 805 POP up       37.00  ตัว     52,540.00  
     - หัวมินิสปริงเกอรแบบพนฝอยละออง     269.00  ตัว     72,630.00  
     - ปมน้ํา 10HP           2.00  ตัว   176,000.00  
       - Solenoid Valve 2"         8.00  ตัว   124,800.00  
  7.2  หมวดงานนํ้าพ ุ       
  งานบอนํ้าพุ       
  งานพื้น       

     - พ้ืนปูกระเบ้ืองลําปางขนาด 0.10x0.10 ม.       56.00  ตร.ม.     40,768.00  

     - พ้ืนหินแกรนิต 0.30x0.60 (ในประเทศ)       18.40  ตร.ม.     17,456.86  
  งานผนัง       

     - ผิวผนังฉาบปูนเรียบ        26.60  ตร.ม.       4,282.60  

     - ผนังบุหินแกรนิต (ภายในประเทศ) 0.30x0.60       30.45  ตร.ม.     32,094.30  
     - ผนังบุกระเบื้องลําปางขนาด 0.10x0.10 ม.       43.60  ตร.ม.     31,130.40  
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ลําดับ 
รายการ จํานวน หนวย 

มูลคาทรัพยสิน 
หนวยงานที่รับโอน 

ท่ี (บาท) 
     - งานประต ูD1 (1.80 x 1.60 ม.) พรอมวงกบ         1.00  ชุด     48,000.00  

เทศบาล 
นครอุดรธานี 

  ระบบนํ้าพ ุ       
     - ปมน้าํ 0.75HP          8.00  ตัว   220,000.00  

     - ปมน้าํ 1.5HP          1.00  ตัว     38,500.00  

     - ปมน้ํา 2HP           2.00  ตัว     99,000.00  
     - Inverter 1HP         8.00  ตัว   151,200.00  

     - Inverter 1.5HP         1.00  ตัว     24,150.00  

     - Inverter 2HP         2.00  ตัว     58,800.00  
     - หัวน้ําพุ rotating nozzle         8.00  ตัว   536,000.00  

     - หัวน้ําพุ cascade50t       13.00  ตัว   146,250.00  

     - หัวน้ําพุ cascade90t         1.00  ตัว     11,350.00  
     - LED สําหรับหัวน้ําพุ       22.00  ตัว   363,000.00  

     - ทอ HDPE 3 นิ้ว       74.00  เมตร     35,520.00  

     - ทอ HDPE 2.5 น้ิว     240.00  เมตร     80,640.00  
     - ของอแบบเช่ือม 60,45 องศา 3 นิ้ว       16.00  ตัว       4,992.00  

     - ของอแบบเช่ือม 60,45 องศา 2.5 น้ิว       32.00  ตัว       6,912.00  

     - ชุดหนาแปลน PE 3 นิ้ว         6.00  ตัว     39,600.00  
     - ชุดหนาแปลน PE 2.5 นิ้ว       16.00  ตัว     82,560.00  

     - หัวกรองน้ําสแตนเลส       11.00  ตัว     33,000.00  

     - สาย VCT 5x2.5 ตารางมิลลิเมตร     486.00  เมตร     64,152.00  
     - ทอ HDPE 20 mm.     486.00  เมตร     11,664.00  
     - ระบบควบคมุน้ําพุ+ควบคุมไฟLED         1.00  ชุด   265,000.00  
  7.3  งานปรับปรุงลานและบอนํ้าพุเดิม       
  งานพื้น       

     - พ้ืนปูกระเบื้องลําปางขนาด 0.10x0.10 ม.ชนิดหยาบ  1,480.00  ตร.ม. 1,077,440.00  

     - พ้ืนเกล็ดหินออนขัดตัดรอยตอดวยคิ้วอลูมิเนียม     320.00  ตร.ม.   208,000.00  
  งานระบบนํ้าพุ       

     - ปมน้าํ 0.5HP        21.00  ตัว   577,500.00  

     - หัวน้ําพุ geiser20t       21.00  ตัว     67,200.00  
     - LED สําหรับหัวน้ําพุ       33.00  ตัว   544,500.00  

     - อุปกรณตดิต้ัง ปมน้ํา 0.5HP        21.00  ตัว   315,000.00  

     - อุปกรณตดิตั้ง หัวนํ้าพุ gerser20t       21.00  ตัว     25,200.00  
     - Inverter 1HP       16.00  ตัว   302,400.00  

     - Inverter 2HP         2.00  ตัว     48,300.00  

     - Inverter 3HP         3.00  ตัว     88,200.00  
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ลําดับ 
รายการ จํานวน หนวย 

มูลคาทรัพยสิน 
หนวยงานที่รับโอน 

ท่ี (บาท) 
  Step Light  LED       20.00  ชุด     94,000.00  

เทศบาล 
นครอุดรธานี 

  ทอ HDPE 1.5น้ิว  1,964.00  เมตร   306,384.00  

  ของอแบบเช่ือม 60,45 องศา 1.5 นิ้ว     198.00  ตัว     11,880.00  

  ชุดหนาแปลน PE 1.5นิ้ว       66.00  ตัว   205,920.00  

  หัวกรองน้ําสแตนเลส       21.00  ตัว     63,000.00  
  ทอ HDPE 20 mm.  1,048.00  เมตร     25,152.00  

  สาย VCT 5x2.5 ตารางมิลลิเมตร  1,048.00  เมตร   138,336.00  

  ระบบควบคุมน้ําพุ+ควบคุมไฟLED double floor         1.00  ชุด   317,500.00  
  ตูควบคุมระบบไฟฟา และน้ําพ ุ         1.00  ชุด   445,000.00  

  ชุดโปรแกรมการส่ังงานระบบไฟ และน้ําพุ         1.00  ชุด   147,500.00  

8 งานกอสรางหมวดงานวัสดุพืชพันธุ       
  8.1  ตนไมยืนตน       744,300.00  

   - ราชพฤกษ(คูน)       58.00  ตน   

   - แวกซปาลม       28.00  ตน   
   - สะเดา       46.00  ตน   
   - ตนตาล       27.00  ตน   
   - เหลืองอินเดีย       21.00  ตน   
   - แคแสด       13.00  ตน   
   - กัลปพฤกษ       14.00  ตน   
   - หูกระจง       18.00  ตน   
   - ลีลาวดี(ขาวพวง)       19.00  ตน   
   - แคนา       25.00  ตน   
   - อินทนิน         9.00  ตน   
   - ทรงบาดาล       10.00  ตน   
   - ทองกวาว (เดิม)       40.00  ตน   

   - ชมพูพันธุทิพย       11.00  ตน   

   - เสลา       11.00  ตน   
  8.2  ตนไมคลุมดิน       337,543.88  
   - เทียนทองตน       11.00  ตน   
   - หัวใจมวง  1,075.00  ถุง   
   - ดาดตะกั่ว  9,675.00  ถุง   

   - คุณนายตื่นสาย  2,750.00  ถุง   

   - ผกากรองเล้ือย  4,150.00  ถุง   
   - กาบหอยแครง  1,275.00  ถุง   
   - กระดุมทองเลื้อย     400.00  ถุง   
 - หญานวลนอย 7,997.63 ตร.ม.  
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ลําดับ 
รายการ จํานวน หนวย 

มูลคาทรัพยสิน 
หนวยงานที่รับโอน 

ท่ี (บาท) 
9 หมวดงานอาคาร       

เทศบาล 
นครอุดรธานี 

   9.1  งานอาคารหองน้ํา AR1         

  งานผิวพื้น       
     - พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 12"x12"       32.00  ตร.ม.     13,696.00  

     - พ้ืนปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" สลับทรายลาง       29.00  ตร.ม.     14,529.00  

     - พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 8"x8"         6.40  ตร.ม.       2,739.20  
     - บัวเชิงผนังไมเทียม ขนาด 4" (พ2, พ5)       23.00  ม.       4,485.00  
     - พ้ืนปูกระเบ้ืองพิมพลายนูน สาํหรับคนพิการ         0.50  ตร.ม.          434.50  
  งานประต-ูหนาตาง       
     - ป1         2.00  ชุด       9,500.00  
     - ป2         1.00  ชุด       1,450.00  
     - ป3         1.00  ชุด       3,600.00  
     - น1         3.00  ชุด       5,400.00  
     - น2         1.00  ชุด          900.00  

  
งานสุขภัณฑและอุปกรณ (KARAT 
,COTTO,AMERICAN STANDARD ) 

      

  หองน้ํา ชาย-หญิง       
       - โถสวมชักโครกชนิดน่ังราบ พรอมอุปกรณติดต้ัง       10.00  ชุด     26,050.00  

       - โถปสสาวะชาย พรอมวาลวกด         2.00  ชุด       3,030.00  
       - แผงก้ันโถปสสาวะชาย         1.00  ชุด       1,300.00  

  
     - อางลางหนา ชนิดฝงในเคานเตอร พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง 

        6.00  ชุด       9,090.00  

       - ก็อกอางลางหนา         6.00  ชุด       1,260.00  
       - กระจกเงา          1.50  ตร.ม.       2,805.00  
       - สายฉีดชําระ        10.00  ชุด       3,700.00  
       - ก็อกน้ําติดผนัง         2.00  ชุด          180.00  
       - STOP VALVE        28.00  ชุด       3,780.00  

       - FLOOR  DRAIN   Dia.  2"       11.00  ชุด       2,145.00  

  
     - เคานเตอรอางลางหนาบุกระเบื้องเซรามิค  
ขนาด 8"x8" 

        4.00  ม.       4,800.00  

  หองน้ําคนพิการ       
       - โถสวมชักโครกชนิดน่ังราบ พรอมอุปกรณติดต้ัง         1.00  ชุด       2,605.00  
       - โถปสสาวะชาย พรอมวาลวกด         1.00  ชุด       1,515.00  
       - อางลางหนาแบบแขวนผนัง พรอมอุปกรณติดตั้ง         1.00  ชุด       1,515.00  
       - ก็อกอางลางหนา         1.00  ชุด          210.00  
       - กระจกเงา          0.40  ตร.ม.          936.00  
       - สายฉีดชําระ          1.00  ชุด          370.00  



~ 27 ~ 
 
 

ลําดับ 
รายการ จํานวน หนวย 

มูลคาทรัพยสิน 
หนวยงานที่รับโอน 

ท่ี (บาท) 
       - ก็อกน้ําติดผนัง         1.00  ชุด           90.00  

เทศบาล 
นครอุดรธานี 

       - STOP VALVE          4.00  ชุด          540.00  
       - FLOOR  DRAIN   Dia.  2"         1.00  ชุด          195.00  

       - ราวจับสแตนเลส ขนาด  1 1/4" สําหรับทรงตัว         3.00  ชุด       9,750.00  

  
     - ราวจับสแตนเลส ขนาด  1 1/4" สําหรับอาง
ลางหนา 

        1.00  ชุด       4,550.00  

       - ราวจับสแตนเลส ขนาด  1 1/4" สําหรับโถสุขภณัฑ         1.00  ชุด       4,550.00  
       - ปายหองน้ําคนพิการ         1.00  ชุด       1,950.00  

       - ชุดราวบันได สแตนเลส ทางลาด       14.30  ม.     35,750.00  

       - มิเตอรประปา ขนาด 1"          1.00  ชุด       1,450.00  
  ตูควบคุมไฟฟาสําเร็จ 20 A. 2 ชอง         1.00  ชุด          566.00  
  โคมไฟฟา       
       - โคมไฟตดิฝา พลาสติกครอบ 18W       14.00  ชุด     27,300.00  
   9.2  งานกอสรางอาคารงานระบบ AR-2        
  งานผิวพื้น       
     - พ้ืนขัดมัน       20.00  ตร.ม.          800.00  
     - พ้ืนขัดหยาบ       52.00  ตร.ม.       1,560.00  

  งานประต-ูหนาตาง       

     - ป1         1.00  ชุด     17,000.00  
     - น1 (เกล็ด Al 4")         7.00  ชุด     77,000.00  
     - น2         4.00  ชุด     31,600.00  
  หมวดงานระบบไฟฟา       
  ตูควบคุมไฟฟาสําเร็จ 20 A. 2 ชอง         1.00  ชุด          566.00  
  โคมไฟฟา       
       - โคมไฟตดิฝา พลาสติกครอบ 18W         9.00  ชุด     17,550.00  
  9.3  งานกอสรางอาคารงานระบบ AR-3       
  งานผิวพื้น       
     - พ้ืนขัดมัน       25.00  ตร.ม.       1,000.00  
     - พ้ืนขัดหยาบ       67.00  ตร.ม.       2,010.00  
  งานประต-ูหนาตาง       
     - ป1         1.00  ชุด     17,000.00  
     - น1          5.00  ชุด     73,500.00  
     - น2         2.00  ชุด     25,200.00  
     - น3         2.00  ชุด     21,600.00  
     - น4         2.00  ชุด     25,200.00  
     - น5         2.00  ชุด       9,720.00  
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ลําดับ 
รายการ จํานวน หนวย 

มูลคาทรัพยสิน 
หนวยงานที่รับโอน 

ท่ี (บาท) 
     - น6         2.00  ชุด     22,320.00  

เทศบาล 
นครอุดรธานี 

  หมวดงานระบบไฟฟา       

  ตูควบคุมไฟฟาสําเร็จ 20 A. 2 ชอง         1.00  ชุด          566.00  
  โคมไฟฟา       

       - โคมไฟตดิฝา พลาสติกครอบ 18W         9.00  ชุด     17,550.00  

  9.4  งานกอสรางอาคาร KIOSK AR-4       
  งานผิวพื้น       
     - พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 12"x12"       10.00  ตร.ม.       4,280.00  
     -  พ้ืนปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x8"         7.45  ตร.ม.       3,188.60  
     - บัวเชิงผนังไมเทียม ขนาด 4" (พ2, พ5)       12.50  ม.       2,437.50  

  งานประต-ูหนาตาง       

     - ป1         1.00  ชุด       3,750.00  
     - ป2         2.00  ชุด       7,500.00  

     - ป3         1.00  ชุด       9,700.00  

     - น1         4.00  ชุด     12,400.00  
     - น2         2.00  ชุด       2,800.00  

  
งานสุขภัณฑและอุปกรณ (KARAT 
,COTTO,AMERICAN STANDARD ) 

      

  หองน้ํา ชาย-หญิง       

       - โถสวมชักโครกชนิดน่ังราบ พรอมอุปกรณติดต้ัง         2.00  ชุด       5,210.00  

       - โถปสสาวะชาย พรอมวาลวกด         1.00  ชุด       1,515.00  
       - อางลางหนา ชนิดแขวน  พรอมอุปกรณติดตั้ง         2.00  ชุด       3,030.00  
       - ก็อกอางลางหนา         2.00  ชุด          420.00  
       - กระจกเงา          1.20  ตร.ม.       2,244.00  
       - สายฉีดชําระ          2.00  ชุด          740.00  

       - ราวแขวนผาพลาสติก 0.60          2.00  ชุด          380.00  

       - ก็อกนํ้าติดผนัง         2.00  ชุด          180.00  
       - STOP  VALVE         7.00  ชุด          945.00  

       -  FLOOR  DRAIN  Dia. 2"         2.00  ชุด          390.00  

       - มิเตอรประปา ขนาด 1"          1.00  ชุด       1,450.00  

  หมวดงานระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร       

     - ตูควบคุมไฟฟาสําเร็จ 20 A. 2 ชอง         1.00  ชุด          566.00  
  โคมไฟฟา       

       - โคมไฟตดิฝา พลาสติกครอบ 18W         3.00  ชุด       5,850.00  
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ลําดับ 
รายการ จํานวน หนวย 

มูลคาทรัพยสิน 
หนวยงานที่รับโอน 

ท่ี (บาท) 
   9.5   งานกอสรางอาคารงานระบบ AR-5        

เทศบาล 
นครอุดรธานี 

  งานผิวพื้น       

     - พ1 พื้นขัดมัน       12.00   ตร.ม.           480.00  

  งานประต-ูหนาตาง       

     - ป1         1.00   ชุด        8,000.00  

  
   - น1          7.00   ชุด      24,500.00  

  หมวดงานระบบไฟฟา       
  ตูควบคุมไฟฟาสําเร็จ 20 A. 2 ชอง         1.00   ชุด           566.00  
  โคมไฟฟา       
       - โคมไฟตดิฝา พลาสติกครอบ 18W         1.00   ชุด        1,950.00  
   9.6  งานซอมแซมอาคารงานระบบเดิม AR-6        

   ติดตั้งบานประต ูUPVC          2.00   ชุด        5,500.00  

   เคานเตอรอางลางหนาบุแกรนติในประเทศ          2.50   เมตร      12,500.00  

   ติดตั้งอางลางหนาพรอมอุปกรณ          3.00   ชุด        4,545.00  
   ติดตั้งกระจกเงา          1.20   ตร.ม.        2,244.00  

   ติดบานเคานเตอร          2.00   ชุด        3,500.00  

   ติดตั้งบานประตูอลูมิเนียม          1.00   ชุด        4,700.00  

   งานปูหญาเทียม      340.00   ตร.ม.    112,200.00  

10  งานกอสรางที่จอดรถ        

  
10.1  งานขยายผิวจราจรจากเดมิ 8.00 ม. เปน 
12.00 ม.  บริเวณถนนระหวางซุมประต ู

 3,348.78  ตร.ม. 2,542,749.29  

  10.2  งานท่ีจอดรถยนต-6 / 29คัน     908.34  ตร.ม.   620,020.56  
  10.3  งานท่ีจอดรถยนต-4 / 71 คัน  1,343.89  ตร.ม.   849,544.88  
  10.4  งานท่ีจอดรถยนต-3/ 55 คัน  1,364.90  ตร.ม.   993,997.11  
  10.5  งานท่ีจอดรถยนต-7 / 71 คัน  1,502.65  ตร.ม.   916,886.91  
  10.6  งานท่ีจอดรถยนต-5.1/ 37คัน     994.00  ตร.ม.   640,222.63  

  
10.7  งานท่ีจอดรถยนต-5.2/ 81คัน (ปรับปรุงลาน
จอดรถเดมิ) 

    621.92  ตร.ม.   330,312.29  

  10.8  งานท่ีจอดรถจักรยานยนต-1/ 74คัน     217.38  ตร.ม.   174,416.88  
  10.9  งานท่ีจอดรถจักรยานยนต-2/ 45คัน     187.11  ตร.ม.   159,589.02  

  10.10  งานปูพื้นแอสฟลทเสริมลานแอสฟลทเดิม  2,079.83  ตร.ม.   893,078.72  

  10.11 งานคันหิน เพ่ิมเตมิ 688.82 เมตร     688.82  เมตร     72,135.59  

ที่ประชุม    เห็นชอบ 
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4.2.2 จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย            
ดวนที่สุด ที่ นค 0017.2/667  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอโอน
ทรัพยสินที่เกิดจากงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุม
จังหวัด จํานวน 47 รายการ ดังน้ี 

       1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานรับโอน 

1 งานเสริมแนวปองกันการกัดเซาะพนังกั้นน้ําที่  2  สถานี  สถานี P7 กม.10+700-11/500 2,008,900.- 

โครงการสงน้ํา 
และบํารุงรักษา

หวยโมง 

2 งานเสริมแนวปองกันการกัดเซาะพนังก้ันน้ําที่  2  สถานี  P8 กม.14+000-14/500 1,308,200.- 

3 งานเสริมแนวปองกันการกัดเซาะพนังก้ันน้ําที่  2  สถานี  P9 กม.17+300-18+500 1,747,300.- 

4 งานซอมแซมผิวจราจรทางลําเลียง  สถานีสูบน้ํา  P.10 3,330,575.- 

5 งานเสริมแนวปองกันการกัดเซาะพนังก้ันน้ําที่  4 กม.0/300-0+700 601,427.- 

6 งานซอมแซมผิวจราจรทางลําเลียง  สถานีสูบน้ํา  P.1 625,083.- 

7 งานซอมแซมผิวจราจรทางลําเลียง  สถานีสูบน้ําที่  P.3 655,342.- 

8 งานซอมแซมผิวจราจรทางลําเลียง  สถานีสูบน้ําที่  P.4 2,407,068.- 

9 งานปรับปรุงระบบสงนํ้า  สถานีสูบน้ําที่  5 5,198,983.- 

10 งานปรับปรุงระบบไฟฟาแรงสูงที่สถานีสบูน้ําท่ี  9,10  และ  PSG.10 1,941,330.- 

11 งานซอมแซมระบบจายไฟฟาแรงต่ํา  Regulator 681,324.- 

12 งานซอมแซมเครื่องสูบน้ําสถานีสูบนํ้าที่  3 1,891,296.- 

13 งานซอมแซมเครื่องสูบน้ําสถานีสูบนํ้าที่  10 1,721,910.- 

14 งานเสริมแนวปองกันการกัดเซาะพนังกั้นนํ้าสถานีสูบน้ําที่  4 2,483,300.- 

15 งานปรับปรุงสะพานทางลําเลียงสถานีสูบน้ําที่  1 2,392,271.- 

16 งานปรับปรุงสะพานทางลําเลียงสถานีสูบน้ําที่  3 1,192,629.- 

17 งานปรับปรุงสะพานทางลําเลียงสถานีสูบน้ําที่ 4 2,388,184.- 

18 งานปรับปรุงสะพานทางลําเลียงสถานีสูบน้ําที่  5 1,028,610.- 

19 งานปรับปรุงสะพานลําเลียงสถานีสูบน้ําที่  6 897,715.- 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 34,501,447.-  

 
 
 
 
 
 

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย 
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2) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานรับโอน 

1 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงนํ้า สาย 12 (1LAT1) บานทาบอ 
ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

1,200,000.- 

โครงการสงน้ํา 
และบํารุงรักษา

หวยโมง 

2 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงน้ํา สาย 6 (1LAT1)         
บานทาบอ ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

300,000.- 

3 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงน้ํา สาย 1 (1MC1)         
บานนาโพธิ์ ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

600,000.- 

4 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงน้ํา สาย 3 (1MC1)     
บานน้ําโมง ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

200,000.- 

5 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงน้ํา สาย 5 (1MC1)         
บานนาโพธิ์ ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

100,000.- 

6 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงน้ํา สาย 12 (1MC1)       
บานนาโพธิ์ ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

600,000.- 

7 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงน้ํา สาย 7 (3MC1)        
บานทุม ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

1,500,000.- 

8 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงน้ํา สาย 14 (3MC1)         
บานทุม ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

600,000.- 

9 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงน้ํา สาย 8 (3MC1)           
บานทุม ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

1,200,000.- 

10 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงนํ้า สาย 6 (3MC1)           
บานทุม ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

1,000,000.- 

11 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงนํ้า สาย 8 (4MC1)         
บานดอนขม ตําบลบานเด่ือ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

500,000.- 

12 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงนํ้า สาย 6 (4LAT1)         
บานนาชางน้ํา ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

800,000.- 

13 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงนํ้า สาย 16 (4MC2)           
บานนาชางน้ํา ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

1,100,000.- 

14 กิจกรรมปรับปรุงระบบชลประทานในระดับไรนา กอสรางคูสงนํ้า สาย 12 (4MC1)          
บานนาชางน้ํา ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

500,000.- 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 10,200,000.-   
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3) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานรับโอน 

1 กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ชวง นํ้าเป - หวยกานเหลือง 
ระหวาง กม.66+150 ถึง 66+704 ระยะทาง 0.554 กม. (จุดชมบั้งไฟพญานาค)  จ.หนองคาย 

9,976,600.- 

แขวงทางหลวง
หนองคาย 

2 กิจกรรมปรังปรุงถนนยานชุมชน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคมุ 0102 ชวง ปากสวย - 
น้ําเป ระหวาง กม.56+382 ถึง 56+927 ระยะทาง 0.545 กม. (จุดชมบ้ังไฟพญานาค)  จ.
หนองคาย 

9,976,700.- 

3 กิจกรรมขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ชวง นํ้าเป - หวยกานเหลือง 
ระหวาง กม.67+275 ถึง 67+848 ระยะทาง 0.573 กม. (จุดชมบั้งไฟพญานาค)  จ.หนองคาย 

9,976,600.- 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 29,929,900.-  
 

4) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานรับโอน 

1    โครงการปรับปรุงทางหลวงผานยานชุมชน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 
ตอนหนองสองหอง - ศรเีชียงใหมระหวาง กม.32+090 - กม.33+090 ระยะทาง 1 กม. 

19,359,000.- แขวงทางหลวง
หนองคาย 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 19,359,000.-  
 

5) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานท่ีรับโอน 

1 กิจกรรมปรับปรุงงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว – ทาบอ 
ระหวาง กม.20+225 – กม.20+965 และ กม.21+978 – กม.22+858 ตําบลโพนสา 
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.620 กิโลเมตร 

32,675,505.73 

แขวงทางหลวง
หนองคาย 

2 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว - ทาบอ 
ระหวาง กม.11+700 - กม.14+000 ตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร 

25,750,567.36 

3 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0101 ตอนหนองคาย - หนองบัว 
ระหวาง กม 0+075 - กม 0+835  พ้ืนที่เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.760 กิโลเมตร 

22,299,793.40 

4 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายแยก ทล.2230 - บานคาํโคนสวาง ตําบลอุดมพร 
อําเภอเฝาไร จังหวดัหนองคาย 

6,890,000.- อบต.อุดมพร 

5 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบานนาหนัง ตําบลนาหนัง อําเภอโพนพิสัย 
จังหวัดหนองคาย 

6,500,000.- อบต.นาหนัง 

6 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็กเชื่อมโยงการทองเท่ียวสายบานใหมโพธิ์ชัย       
หมู 11 ตําบลนาหนัง - บานโนนสวาง หมู 4 ตําบลบานผือ อําเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย 

4,650,000.- อบต.นาหนัง 

7 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและสารชีวภณัฑเพื่อทดแทนการใช
สารเคม ี(สรางอาคาร) 

500,000.- สนง.เกษตรจังหวัด
หนองคาย 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 99,265,866.49    
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6) ประจําป งบประมาณ พ.ศ.  2560 
(เพิ่มเติม)   

 
 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยงานรับโอน 

1 กิจกรรมยอยปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 7SL9 บานจําปาทอง ตําบลหนองปลาปาก อําเภอศรี
เชียงใหม จังหวัดหนองคาย 

1,950,000.- 

โครงการสงน้ํา 
และบํารุงรักษา

หวยโมง 

2 กิจกรรมยอยปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 6SL9 บานไทยสามัคคี ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย 

1,550,000.- 

3 กิจกรรมยอยปรับปรุงคลองสงน้ําสาย 1 (10MC1-1) บานโพธิ์ตาก ตําบลโพธิ์ตาก อําเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

1,500,000.- 

 รวมงบประมาณทั้งส้ิน 5,000,000.-    

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  เพื่อทราบ 
เลขานุการ   5.1 การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และสํารวจเสนทางการ
คมนาคม แหลงทองเที่ยวที่ สําคัญตางๆ แหลงน้ําในพื้นที่และกลุมพ้ืนที่ดาน
การเกษตร/อุตสาหกรรม/พาณิชย กลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
โดยมีรายละเอียดการตรวจติดตาม ดังน้ี 

1. สํารวจเสนทางทองเที่ยว “นาคี Route” อุดรธานี – คําชะโนด –           
อ.บานมวง จ.สกลนคร – วัดอาฮงศิลาวาส อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

2 .  โ ค รงกา ร โ คร งก าร พัฒนาระบบ โลจิ สติ กส  เ พื่ อส นับสนุ น                  
การทองเที่ยว เชิงอัตลักษณ ประกอบดวย 

     2.1 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย บก.3010 
แยก ทล. 212 - บานหนองมุม ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
ระยะทาง 2.600  กิโลเมตร งบประมาณ 9,800,000 บาท หนวยงาน
ดําเนินการ (แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ)       

     2.2 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สายแยก              
ทล. 212 - บานนาก้ัง ตําบลนาก้ัง อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 
4.000 กิโลเมตร งบประมาณ 14,700,000 บาท หนวยงานดําเนินการ             
(แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ) 

3.  โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ             
จากภาคการเกษตรและประมง (งบ 60 เพิ่มเติม) ประกอบดวย 

     3.1 กิจกรรม สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและ              
แปรรูปการผลิต (ยางพารา) งบประมาณ 209,396,400 บาท หนวยงาน
ดําเนินการ (สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ) 
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4. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ 
ประกอบดวย 

     4.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมาย เลข 211               
ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนหนองสองหอง – ศรีเชียงใหม กม. 8+000 - กม.
9+650 ตําบลโพนสา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.650 
กิโลเมตร งบประมาณ 27,440,000 บาท หนวยงานดําเนินการ (แขวงทางหลวง
หนองคาย) 

     4.2 กิจกรรม ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบานภูเสด็จ อําเภอ   
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย – บานสรางคอม อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี 
ระยะทาง 3.730 กิโลเมตร งบประมาณ 14,700,000 บาท หนวยงาน
ดําเนินการ (แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย) 

5. โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธการโฆษณา การทองเที่ยวเชิงอัต
ลักษณ ผานทางสื่อ และการจัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด ประกอบดวย 

     5.1 กิจกรรม การอบรมเยาวชนเพื่อสงเสริมการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 300,000 
บาท หนวยงานดําเนินการ (สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวดัหนองคาย)  

     5.2 กิจกรรม "ทอง เที่ ยว เชิ งกีฬ าปน ไหวพระ  4 มุมเมือง " 
งบประมาณ 300,000 บาท หนวยงานดําเนินการ (สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดหนองคาย) 

        5.3 กิจกรรม หนองคายโฟโตรัช การประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ผานการถายภาพ งบประมาณ 1,500,000 บาท หนวยงานดําเนินการ (สนง.
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวดัหนองคาย) 

6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว ประกอบดวย  
     6 .1 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแหล งท อง เที่ ย วผาตากเ ส้ื อ             

ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,970,000 บาท 
หนวยดําเนินงาน (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย) (งบ 60 ปกติ)  

     6.2 กิจกรรม กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยววัดผาตากเสื้อ ตําบล
ผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,690,000 บาท หนวย
ดําเนินงาน (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย) (เงินเหลือจาย งบ 60 
ปกติ) 

7 .  โครงการสนับส นุนการพัฒนาแหล งท อง เที่ ย วที่ สํ าคัญของ              
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 
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     7.1 กิจกรรม พัฒนาแหล งท อง เที่ ยวแห ง ใหม  สกายวอลค              
พระใหญภูคกงิ้ว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ 29,700,000 บาท 
หนวยงานดําเนินงาน (สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย) 

8. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ 
ประกอบดวย 

     8.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2115                      
ตอนปากภู-โคกใหญ ตําบลกกดู  อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหวาง กม.
17+250 - กม.20+250 ระยะทาง 3.000 กม. งบประมาณ 43,120,000 
บาท หนวยดําเนินการ (แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) ) 

9. โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่
ทองเที่ยวกลุมจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

     9.1 กิจกรรม ปรับปรุงจุดขาย Land Mark เทอรโมมิเตอรยักษ 
ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย งบประมาณ 20,000,000 บาท หนวย
ดําเนินงาน (อําเภอภูเรือ) (งบ 60 เพ่ิมเติม) 

10. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และ
ยกระดับ ภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ประกอบดวย 

     10.1 กิจกรรม สงเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟนฟูพันธุสัตวนํ้าพื้นถิ่น
และสัตวน้ําเศรษฐกิจตามลุมนํ้าในพื้นที่กลุมจังหวัดฯ แบบมีสวนรวม งบประมาณ 
1,953,840 บาท หนวยดําเนินการ (สนง.ประมงจังหวดัหนองบัวลําภู)  

11. โครงการพัฒนาสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว                
กลุมจังหวัดฯ (เงินเหลือจาย งบ 60 ปกติ) ประกอบดวย 

     11.1 กิจกรรม จัดทําลานคาชุมชนใหไดมาตรฐานสงเสริมการคา 
การลงทุน และการทองเที่ยวกลุมจั งหวัดฯ ตลาดหวยเ ด่ือ  งบประมาณ 
8,418,000 บาท หนวยงานดําเนินการ (ที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู) 

12. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes) 
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 

     12.1 กิจกรรม การประชาสัมพันธสรางการรับรูกระตนการตัดสินใจ
ใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในพื้นที่เพิ่มข้ึน (จางเหมาทําการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดผานสื่อจอ LED จํานวน 13 จอ ในอาคารสนามบิน           
ทั่วประเทศ เปนเวลา 3 เดือน) งบประมาณ 6,527,000 บาท หนวยดําเนินงาน 
(สํานักงานจังหวัดอุดรธานี) 
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13. โครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบดวย 

     13 .1  กิ จกร รม  ส ง เ ส ริ มก ารตลาดด า นการ ค าก าร ลงทุ น                  
การทองเที่ยว และการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(Expo)จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และ
การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
32,880,100 บาท หนวยดําเนินงาน (สํานักงานจังหวัดอุดรธานี) 

ที่ประชุม    รับทราบ 

5.2 ขอคืนเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ           
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จังหวัดบึงกาฬ มีห นัง สือจังหวัดบึงกาฬ ที่  บก 0017.2/525                   
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอคืนเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 521,126.98 
บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  อ่ืนๆ   

ประธาน  1 .  ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พื่ อ จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ ม จั ง ห วั ด                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน               
พ .ศ .  2563 และจัดทํ าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าปของกลุ มจั งหวั ด                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2563 (อุดรธานี เลย หนองคาย 
หนองบัวลําภู และบึงกาฬ) ในระหวาง วันที่  11 – 13 กันยายน 2561                  
ณ โรงแรมยอยัล นาคารา และคอนเวนช่ัน เซนเตอร อําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย   

 

 

 

 

 

 

นายจํารัส  นาแฉลม 

หัวหนาสํานักงาน 

จังหวัดบึงกาฬ 

(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

บึงกาฬ 
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2. การประชุม คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัด
เพชรบูรณ ระหวางวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 โดยมียอดเงินที่จะเสนอตอ 
ครม. ดังน้ี 

แผนงานโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาระบบโลจิสติกส 16           11,341,351,300  

     1.1 โครงขายคมนาคมทางอากาศ  (4)                3,017,800,000  

     1.2 โครงขายคมนาคมทางถนน  (รวม 10)                8,323,551,300  

           1.2.1 ดานการคา การลงทุนลการคาชายแดน     (8)                7,623,551,300  

           1.2.2 ดานการทองเที่ยว                            (2)                    700,000,000  

     1.3 โครงขายคมนาคมทางราง   (2)                                   -   

2. ดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 4 3,835,802,000 

3. ดานยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิต 4             3,360,000,000  

4. ดานการทองเที่ยว 3                                -   

5. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1                277,708,600  

รวมทั้งส้ิน 28           18,814,861,900  

ที่ประชุม      รับทราบ 
  

********************************** 
 
ปดประชมุเวลา 16.00 น.   
 
  
     

ลงชื่อ  มาลินทร  พนัธุเดช  ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวมาลินทร  พนัธุเดช) 

 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

ลงชื่อ วีรภัทร  ขาวสําอางค  ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นายวรีภัทร  ขาวสําอางค) 

  นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 


