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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
คร้ังที่ 4/2561 

วันศุกร ท่ี 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.  
ณ  หองประชุมกรมหลวงประจักษศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 

1. นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ

2. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ

3. นายจํารัส  นาแฉลม หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ

4. นายณัฐพงศ  คําวงศปน หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 

รองประธานกรรมการ

5. นายวสันต ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สาํนักงานจังหวัดเลย   
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ

6. นางวราภรณ  อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวดัอุดรธานี กรรมการ 
7. นายจีรวฒัน ไชยศรี (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นายอําไพ  ประเสริฐสังข เกษตรและสหกรณจังหวดัหนองคาย กรรมการ 
9. นายณรงค  คงมั่น สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
10. นายแมนสิงห  จิตเจริญ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ 
12. นายสํารวย  เกษกุล ปลัดจังหวดัหนองบัวลําภู กรรมการ 
13. นายสัญญา ยานสิทธิ์ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
14. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท เกษตรและสหกรณจังหวดับึงกาฬ กรรมการ 
15. นายชาญยุทธ  วันดี พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
16. นายมนตรี  หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
17. นายเกรียงฤทธิ์  ผิวเหลือง (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 
18. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
19. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
20 .นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 
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22. นายคํากอง  อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวลําภู 

กรรมการ 

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

กรรมการ 

24. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตาํบลนาขา อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

25. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี 

กรรมการ 

26. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

27.นายวิษณุ  พิลาสุทธิ์ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

28. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
29. นายสวาท ธรีะรัตนนุกูลชัย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

30. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการและ
เลขานุการ 

31. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
  

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

32.นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 
 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

33. นายเชาววรรธน  กราบไกรแกว นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคญั 

1. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ตดิราชการ 
3. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง  

  จังหวัดหนองบัวลําภู 
กรรมการ ติดราชการ 

6. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวดับึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
7. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย  

จังหวดัหนองคาย 
 

กรรมการ ติดภารกิจ 
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8. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหา 
ความยากจน จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

9. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
10. นายเกรียงไกร ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ 
11. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ 
12. นางใบ  ฮาดดา ผูชวยคนพิการศูนยบริการคนพิการ จังหวดับึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม  
1. นายไกร  เอ่ียมจุฬา หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.มท. 
2. นายมาโนช ธาดาวิศรุต นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สป.มท. 
3.  นายศรัณยศักดิ์  ศรีเครือเนตร นายอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
4. นายยศเสถียร ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
5. นายภัทรพงษ   ธรรมวงศ จนท.วเิคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
6. นายวินัย  สุทธิประภา รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
7. นายชนวีร  ฉัตรทิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สํานักงานประมงจังหวดัหนองคาย 
8. นายยงยุทธ ชาดโกมล นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 
9. นายสุระชัย  วิชาชัย นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ/สํานักงานพาณิชยจังหวัดหนองคาย 
10. นายเอกพิสิฐ  ธรีนันนภาคิน ปลัดอําเภอศรีเชียงใหม อําเภอศรีเชียงใหม จังหวดัหนองคาย 
11. นายสมยศ งามชมภู ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
12. นายสันติภาพ  จันทํามา ผอ.กลุมวิชาการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 
13. นางสาวรัฏติพร  ศิริศรี ปลัดอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
14. นายภควตัร  คําพวง สพจ.หนองคาย หน.กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน 
15. นายปยะ ปจนํา นายอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
16. นายสุวฒัน  กระจางมนตรี นายชางชลประทานอาวุโส โครงการสงน้ําฯ หวยโมง  
17. นางสาวกฤตกรญ ขัติยะวงศ นวค.ปฏิบัติการ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 
18. นางสภุาภรณ  ไชยเวช หน.ฝายบริหารงานทั่วไป สนง.โยธาฯ หนองคาย จังหวัดหนองคาย 
19. นายศุภประวัติ  รัตนติสรอย นายชางโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
20. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นวค.ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี  
21. นายอนุชาต ิ ตะระรมัย นวค.ปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
22. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
23. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยทุธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
24. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
25. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
26. นางสาววันวิสา ศรีสโุคตร เจาหนาที่กลุมงานบริหารยทุธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
27. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่กลุมงานบริหารยทุธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.   นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
   ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  
 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2561 
ประธาน   เ น่ืองจากในวั น น้ี  กระผมมีภ ารกิ จที่ สํ าคัญต องออกนอกพื้ นที่             

เพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี จึงขอมอบหมาย
ทานรองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง เปนประธานการ
ประชุม ตอไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง เพื่อพิจารณา 
 5.1 ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจาย และขอโอนเปลี่ยนแปลง

รายการตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

เลขานุการ    ขอระเบียบ/หนังสือส่ังการ  
(1) มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)       

คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  
 หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ

จั งหวั ดและก ลุ มจั งหวั ด  ปร ะจํ าป งบประมาณ พ .ศ .  2559  – 2560                          
และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.)  ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ภายใตระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 

 ขอ 1 หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวดัและกลุมจังหวัด 

 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 
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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 ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัด นําเสนอ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให
ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด พรอมทั้ง
เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดแลว 
ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัดนําเสนอขอความเห็นชอบจาก                  
อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 

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
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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            
แผนการปฎิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณที่มิใชรายการกอหน้ีผูกพันขาม
ปงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย ใหหนวย
รับงบประมาณสามารถกระทําไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 

 ขอ 15 ในกรณีที่มีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายบูรณา
การภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน ใหโอนไดในกรณี ดังตอไปน้ี 

1) หนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินการใชจายหรือกอหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจายสําหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใตแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ ได รับความเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณ 

2) เปนงบประมาณรายจายที่เหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว 

3) เปนงบประมาณรายจายที่หมดความจําเปนในการใชจายไมวา
ดวยเหตุใด 

4) กรณีมีความจําเปนเรงดวนตองดําเนินโครงการ กิจกรรม หรือ
รายการอ่ืนที่อยูภายใตวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แตมิได
รับการจัดสรรงบประมาณ 

การโอนงบประมาณรายจายตามวรรคหน่ึง (1) (3) และ (4)              
ใหหนวยรับงบประมาณแจงหนวยงานเจาภาพทราบ และใหรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีแลวแตกรณี พิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัต ิ
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 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. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ใหจังหวัดหรือ
กลุมจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด          
แบบบูรณากรร (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) แลวแตกรณี หากพิจารณาแลวเห็นวาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายมีผลทําใหเปาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระสําคัญตามที่สํานักงบประมาณ ใหความเห็นชอบไวแลว ตามขอ 10 ของ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 
ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณและสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กํากับแผนงานบูรณาการสงเสริม
การพัฒนาจังหวดัและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. กรณีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายที่ไมมีผลกระทบ
ตอเปาหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ตามขอ 12 ของระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณรายจ ายฯ ตามหนัง สือสํานักงบประมาณ ด วนที่ สุด                   
ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซอมความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดดําเนินการได โดยไม
ตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณแลวสงสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทราบดวย 
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3. 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) ในฐานะที่ กํา กับแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัด                    
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 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 

5.1 .1 จังห วัดหนองคาย  ห นังสือจั งห วัดหนองคาย ด วนที่ สุด               
ที่ นค 0017.2/583  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เร่ืองการขอใชเงินเหลือจาย
ของกลุมจังหวัดฯ รายละเอียด ดังน้ี 

  1. จังหวัดหนองคาย ขอใชเงินเหลือจายภายใต
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม
ยอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย  
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รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด       

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

เหตุผล 
กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการสงเสริม              
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
บนเสนทาง (Routes)      
การทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออก - 
เฉยีงเหนือตอนบน 1 

2,352,500.- 
1. โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส เพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยว
เชงิอัตลักษณ 

2,000,000.-   

1.1 กจิกรรมยอยจัดทาํ
แอปพลิเคชั่นสถานที่ทองเทีย่ว
ภายใน 5 จงัหวัด ของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออก -         
เฉียงเหนือตอนบน 1 

2,000,000.- 
สํานักงาน 

การทองเทีย่วและกีฬา 
จังหวัดหนองคาย 

1.1 กิจกรรมปรับปรงุ
บูรณะถนนลาดยางสาย 
บานนาขา – บานหนองกอง 
ตําบลนาขา อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย เพื่อเขา
แหลงทองเที่ยว วัดศรีชมภู
องคต้ือ พพิิธภณัฑบานโคก
คอน จังหวัดหนองคาย             
แหลงทองเที่ยวภพูระบาท 
วัดปาภูกอน จังหวัด
อุดรธาน ี

2,000,000.- แขวงทาง
หลวงชนบท
หนองคาย 

 

1.2 กิจกรรมยอยเทศกาล
อาหารกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

332,000.- 
สํานักงานพาณิชย
จังหวัดหนองคาย 

2. โครงการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชงิอัตลักษณ
บนเสนทาง (Routes) 
การทองเที่ยวของกลุม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

600,000.- 

 
  

1.3  กิจกรรมยอยติดตั้งจอ 
LED Full Color หนาศาลา
ก ล า ง จั ง ห วั ด ห น อ ง ค า ย 
12.4*6.7 เมตร (ดานหนา) 
จํานวน 1 จอ  
(งบครภัุณฑ) 

17,000.-  
สํานักงาน 

การทองเทีย่วและกีฬา 
จังหวัดหนองคาย 

2.1 กิจกรรม “บูชาพญา
สุทโธนาคา ตลาดประชา
รัฐ วัฒนธรรมสองลาน – 
ส อ ง เ วี ย ง พ า แ ล ง            
แงงเวียงจันทน” 

600,000.- 
อําเภอศรเีชยีงใหม   

1 .4 กิ จกรรมยอยติดตั้ ง ตู 
Interactive Touch Screen 
รวม 5 ตู (งบครภัุณฑ) 

3,500.- 
สํานักงาน 

การทองเทีย่วและกีฬา 
จังหวัดหนองคาย 

3 .  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต
แ ล ะก า ร ตล า ดสิ นค า
เกษตรและอุตสาหกรรมที่
สําคัญ 

890,000.- 
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รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด       

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

เหตุผล 
กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.  โครงการพัฒนาระบบ              
โลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิงอตัลักษณ 

600,000.- 3.1 กิจกรรมขุดลอกหวย
สนกลวย หมูท่ี 11            
บานสองแพ  ตําบลวัดหลวง 
อําเภอโพนพิสัย จงัหวัด
หนองคาย ขนาดปาก
คลองกวาง 8 เมตร กน
คลองกวาง 6 เมตร ยาว 
575 เมตร ลกึเฉลี่ย 2.5 
เมตร ปริมาณดินขุดไม
นอยกวา 10,063 ลบ.ม. 

390,000.- อําเภอ 
โพนพิสัย 

 

2.1 กิจกรรมกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ห วยหมากหาด  หมู ที่  16 
ตําบลพระบาทนาสิงห อําเภอ
รัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
เ พื่ อ เ ข า แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว        
วัดพระบาทนาหงษ (งบลงทุน)  
(อนุมัติ 1,000,000 บาท) 

202,000.- 
อําเภอรัตนวาป 

3.2 กิจกรรมขุดลอก
หนองขาม  บานหนอง
แดง  หมูที่ 6 ตําบลโพธิ์
ชัยอําเภอเมอืงหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย   

ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 
12,500 คิว 

500,000.- อําเภอเมือง
หนองคาย 

 

2.2 กิจกรรมกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ตางคํา หมูที่ 2 ตําบลเหลา
ต า ง คํ า  อํ า เ ภอ โ พน พิสั ย 
จังหวัดหนองคาย  เพื่อเขา
แหลงทองเที่ยวเชิง เกษตร
บ า นห นอ ง แ หว น  ตํ า บ ล           
ทุ งหลวง  อํา เภอ โพนพิสั ย             
( ง บ ล ง ทุ น )  ( อ นุ มั ติ 
1,200,000 บาท) 

392,000.-  

อําเภอโพนพิสัย 

    

2.3 กิจกรรมกอสรางถนน
แอสฟลทติ กคอนก รีตเ พ่ือ
เ ชื่ อ ม โ ยง แห ล ง ท อ ง เที่ ย ว
อําเภอศรีเชียงใหม บานขุมคํา 
หมูที่ 5 ตําบลหนองปลาปาก 
อําเภอศรี เชียงใหม จังหวัด
ห น อ ง ค า ย  ( อ นุ มั ติ 
2,000,000 บาท) 

6,000.- 
อําเภอศรีเชยีงใหม 

    

3. โครงการสงเสริมการเพ่ิม
ผลผลิต การแปรรูป การตลาด 
และยกระดับภาคการเกษตร           
สูการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย 

392,980.- 
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ที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด       

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

เหตุผล 
กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.1 กิจกรรมสงเสริมการเพ่ิม
ผลผลิตและฟนฟูสัตวน้ําพื้นถิ่น 
และสัตวน้ําเศรษฐกิจตามลุม
น้ําในพื้นที่กลุมจังหวัดฯ แบบ
มีสวนรวม (งบดําเนินงาน) 

392,980.- 
สํานักงานประมง
จังหวัดหนองคาย     

4.  โครงการส ง เสริ มการ
ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อั ต ลั กษ ณ           
บนเสนทาง (Routes) การ
ทองเที่ยว ของกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

42,100.-  
 

    

4.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษา และการใหบริการ
ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ไ ก ด            
มั ง คุ เ ทศก  แ ละ เครื อข า ย
พัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 

42,100.-  
สํานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดหนองคาย     

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาดสินคา
เกษตรและอุ ตสา หกรรม          
ที่สําคัญ 

120,000.- 
 

  
  

5.1 กอสรางฝายน้ําลนหวย
คุก บานโนนสวรรค หมูที่ 3 
ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย  (ชวงที่ 4)  
(งบลงทุน) (อนุมัติ 865,000 
บาท) 

120,000.- 
อําเภอทาบอ 

  
  

รวมงบประมาณ 3,507,580.-  รวมงบประมาณ 3,490,000.-    
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5.1.2 จังหวัดอุดรธานี ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายจากโครงการ
ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป งบประมาณ                
พ.ศ. 2561 

 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด       

ท่ีรับผดิชอบ
ดําเนินการ 

เหตุผล 
กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 .  โ ค ร ง ก า ร ก ร ะ ตุ น
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก ลุ ม จั ง ห วั ด          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

4,080,100.- 1 .  โ ค ร ง ก า รพัฒน า
ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส            
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ทองเที่ยวเชงิอัตลักษณ 

11,677,000.-   

1.1 กิจกรรมหลัก สงเสริม
การตลาดดานการค าการ
ลงทุน การทองเที่ยว และ
ก า ร เ กษต ร  ก ลุ ม จั ง ห วั ด           
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ
ตอนบน 1 (Esan Expo 
2518) 

4,080,100.- 
สํานักงานจังหวัด

อุดรธาน ี

1.1 กิจกรรมปรับปรงุถนน
สายบานสันติสขุ – บาน
มวง อําเภอบานดงุ ตอนที ่
1 ระหวาง กม.4+ 100 
ถึง กม.5+900 ระยะทาง 
1,800 เมตร ขนาดกวาง 
8 เมตร  รวมไหลทาง 

6,527,000.-  แขวงทาง
หลวงชนบท

อุดรธาน ี

 

2. โครงการสงเสริมการเพิ่ม
ผ ล ผ ลิ ต  ก า ร แ ป ร รู ป 
การตลาด และยกระดับภาค
กา ร เ กษตรสู ก า ร เ กษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

3,656,720.- 1.2 กิจกรรมปรับปรงุถนน
สายบานสันติสขุ – บาน
มวง อําเภอบานดงุ ตอนที ่
2 ระหวาง กม.6+500 ถึง 
กม.7+900 ระยะทาง 
1,400 เมตร ขนาดกวาง 
8 เมตร  รวมไหลทาง 

5,150,000.- แขวงทาง
หลวงชนบท

อุดรธาน ี

 

2.1 กิจกรรมหลัก สงเสริมการ
เพิ่มผลผลิตและฟนฟูพันธุสัตว
น้ําพื้นถิ่น และสัตวน้ําเศรษฐกิจ
ตามลุมน้ําในพื้นท่ีกลุมจังหวัดฯ 
แบบมีสวนรวม 

1,636,720.- 
สํานักงานประมง 
จังหวัดอุดรธาน ี

    

2.2 กิจกรรมหลัก สงเสริมการ
ใช เ ทคโ นโลยี ก า รผลิ ตและ
นวั ตก ร รม ใ หม เ พื่ อ เ ก ษต ร
ปลอดภยัและเกษตรอินทรีย 
   - สงเสริมการใชเทคโนโลยี
การผลิตและนวัตกรรมใหม 
(ฝกอบรมและพัฒนาการใช
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต พื ช 
สงเสริมการสรางนวัตกรรม
ใหมของศูนยการผลิตและ
จัดหาเครื่องมือทางการเกษตร
แตละจังหวัด 

2,020,000.- 
วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยอีุดรธาน ี

    

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี 
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ที่ประชุม    เห็นชอบ 

5.2  การสงมอบสินทรัพยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด 

 5.2.1 จังหวัดหนองบัวลําภู ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลําภู 
ดวนที่สุด ที่ นภ 0017.2/4758 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การสง
มอบ รั บ โ อนท รั พย สิ น โ ค รง กา ร ตามแผนปฏิบั ติ ร า ชกา รก ลุ มจั ง ห วั ด                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดังน้ี  จํานวน 7 กิจกรรม 4 หนวยงาน ดังน้ี 

1) บัญชี รายการส งมอบทรัพยสินแผนปฏิบัติราชการ           
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยรับโอน 
 แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ พ.ศ. 2560 (งบปกติ)   
1 กิจกรรม  จัดทําลานคาชุมชนตลาดหวยเดื่อ 9,825,500 องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 

 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
(รายจายเพิ่มเติม) 

  

2 กิจกรรม ถนนเช่ือมระหวางบานหวยทราย 20,600,000 องคการบริหารสวนจังหวดัหนองบัวลําภู 
3 กิจกรรม กอสรางสะพานขามถนนภูพานนอย - ศาลปูหลุบ 9,964,300  แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู 
4 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนศาลปูหลุบ - นํ้าตกเฒาโต 8,720,400 องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 
5 กิจกรรม ขยายเขตไฟฟา 3 เฟส 2,505,500 องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 
6 กิจกรรม กอสรางประติมากรรมปูนหินพญานาค 28,436,400 องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 
7 กิจกรรม กอสรางศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมืองเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว

ภูพานนอย 
19,085,000 องคการบริหารสวนตําบลหนองบวั 

 รวมทั้งสิ้น 7 รายการ 99,137,100  

  
 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด       

ท่ีรับผดิชอบ
ดําเนินการ 

เหตุผล 
กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 .  โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ล ดต นทุ น
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
SMEs/OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน 

3,965,400.- 
ศูนยอุตสาหกรรม 

ภาค 4 

    

รวมงบประมาณ 11,702,220.- รวมงบประมาณ 11,677,000.-   

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 
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รายละเอียดสินทรัพยที่ไดสงมอบ 
2.1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ พ.ศ. 2560             

(งบปกติ) จํานวน 1 โครงการ 
     2.1.1) โครงการพัฒนาสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

กลุมจังหวัด 
      กิจกรรม  จัดทําลานคาชุมชนให ไดมาตรฐาน ส งเสริมการค า            

การลงทุน และการทองเท่ียวกลุมจังหวัด ตลาดหวยเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภ ู
งบประมาณ  9,825,500  บาท  วงเงนิกอหนี้ผูกพัน  8,339,000 บาท 

 
ที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) หนวยรับโอน 
1 ปรับปรุงพ้ืนท่ี ปรับปรุงภูมิทัศน พรอมปายลานคาชุมชน 1 งาน 

องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 

2 งานรางระบายน้ําพรอมฝาปด กวาง 0.๕๘x0.50x0.๓๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. 1 งาน 

3 งานกอสรางลานคอนกรีต หนา ๐.๑๐ ม. พ้ืนที่ไมนอยกวา ๔,๘00 ตร.ม. 1 งาน 
4 งานกอสรางซุมจําหนายสินคา ๑๐ ซุม 1 งาน 
5 งานกอสรางทอลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ๕ ชอง ขนาด      

๓.00 x๒.๗๐ ม. กวาง 6.00 ม. 
2 งาน 

6 งานกอสรางระบบไฟฟา 1 งาน 
7 งานกอสรางหองน้ําบริการนักทองเที่ยว ชาย-หญิง 1 งาน 
8 งานกอสรางซุมจําหนายสินคา OTOP 1 งาน 
9 งานลงหินคลุกลานจอดรถ 1 หนวย 

10 งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 ม. ยาว ๒๕o ม. หนา 0.๑๕ ม. 1 หนวย 

2.2) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ พ.ศ. 2560 
(รายจายเพิ่มเตมิ) จํานวน 3 โครงการ   

     2.2.1) โครงการพฒันาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีคณุภาพเพื่อ
รองรับการทองเท่ียว   
        กิจกรรม  ถนนเชื่อมระหวางบานหวยทราย ต.หนองบัว อ.เมือง
หนองบัวลําภู ถึง อําเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี ระยะทาง 4,400 เมตร (เขาภูพานนอย) 
งบประมาณ   20,600,000  บาท  วงเงินกอหนี้ผูกพัน 18,600,000 บาท 
 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ ปริมาณงาน งบประมาณ (บาท) หนวยรับโอน 
1 ถนนลาดยางแบบผิวจราจร PARA ASPHALTIC 

CONCRETE (หนา 4.00 ซม.) สายบานหวยทราย 
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู – 
บานหนองเม็ก ตําบลหนองออ อําเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

4,400 เมตร 17,069,281.18 

องคการบริหารสวน
จังหวัดหนองบัวลําภู 

2 สะพาน คสล. กวาง 8.00 เมตร ยาว 20 เมตร 1 แหง 1,527,718.85 

3 ปายโครงการ 1 ปาย 3,000 
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     2.2.2) โครงการกอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียวกลุมจังหวัดฯ จํานวน 4 กิจกรรม  
    กิจกรรมท่ี 1 กอสรางสะพานขามถนนภูพานนอย - ศาลปูหลุบ 
งบประมาณ   9,964,300  บาท   วงเงินกอหน้ีผูกพัน  7,300,000 บาท 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียดลักษณะงาน 
ปริมาณ

งาน 
หนวย จํานวนเงิน หนวยรับโอน 

1. งานปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณจุดกอสรางสะพานลอย     

 

- EARTH  EXCAVATION    232.00   ลบ.ม.  13,827.20  

แขวงทาง
หลวง

หนองบัวลําภู 

 

- EARTH EMBANKMDNT      54.00   ลบ.ม.  8,892.18  

- R.C. PIPE CULVERTS DIA.1.00 M.      15.00   ม.  55,976.10  

- CONERETE BARIER      87.00   ม.    209,974.50  

- BARRIER CURB    272.00   ม.  147,652.48  

- RETAINING WALL TYPE1    122.00   ม.  66,405.82  

- REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P ø 1.00 M.        3.83   ลบ.ม.  12,235.78  

- CONERETE  PAVEVING  BOX    446.00   ตร.ม.  336,230.48  

- THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)    260.00   ตร.ม.     106,334.80  

- TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUC       1.00   เหมาจาย  5,207.31 

    

2. งานกอสรางสะพานลอย       

แขวงทาง
หลวง

หนองบัวลําภู 

 

- PEDESTRIN BRIDGE AT STA. กม.35+648 และกม.
36+979.133 

       2.00   แหง  5,358,068.48  

3. 

 

 

 

 

 

งานระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร       

- 9.00 M.(MOUNTING HEIGH) TAPERED STEEL POLE 
DUBLE 

       8.00   ตน  314,006.32  

BRACKET WITH HIGH PRESSURE 250 WATTS, SODIUM  
LAMP 

      

- 4.50 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE 
SINGLE 

     16.00   ตน  473,551.04  

BRACKET WITH GIGHPRESSURE125 WATTS, SODIUM 
LAMP 

      

- หมอแปลง 50 KVA พรอมคาธรรมเนียม        1.00   แหง  191,637.51  
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       กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภมูิทัศนศาลปูหลุบ - น้ําตกเฒาโต 
    งบประมาณ   8,720,400  บาท   วงเงนิกอหนี้ผูกพัน  8,490,000 บาท 

ลําดับ รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน 

หนวย จํานวนเงิน 
(บาท) 

หนวยรับโอน 

1 อาคารศาลปูหลุบใหม 1 หลัง 1,163,155.98 

องคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัว 

- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต 36 วัตต แบบยาว มีฝาครอบ 3 ชุด 
- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต 36 วัตต แบบกลม มีฝาครอบ 5 ชุด 

2 งานปรับปรุงพ้ืนที่จุดชมวิว บริเวณศาลปูหลุบ 1 งาน 1,420,409.35 
3 งานปรับปรุงจุดชมวิว บรเิวณศาลปูหลุบ 1 งาน 174,514.50 
4 ลาน คสล.บริเวณศาลปูหลุบ พื้นที่ 4,800 ตร.ม. 1 งาน 2,572,647.01 
5 หองนํ้า 2 หลัง 1,088,066.64 

- กอกน้ํา 1/2 นิ้ว  8 จุด 
- ฝกบัวอาบน้ําสายออน 2 อัน 
- ท่ีวางสบูเซรามิก 2  อัน 

-  กระจกเงาขนาด 100x100 ซม.พรอมกรอบอลูมิเนียม 2 อัน 

-  กระจกเงาขนาด 100x160 ซม.พรอมกรอบอลูมิเนียม 2 อัน 

- กระจกเงาขนาด 100x200 ซม.พรอมกรอบอลูมิเนียม 2  อัน 

- อางหินขัดสําเร็จรูป 8  อัน 
- ท่ีใสกระดาษชําระเซรามิกเครือบขาว 2 อัน 

-  ถังบําบัดน้ําเสียรวม แบบไมกรองอากาศ ขนาด 3,000 ลิตร 2 ชุด 

-  เคานเตอร คสล.ปูกระเบื้อง 10 เมตร 
- อางลางหนาเคลือบสีขาวชนิดฝงเคานเตอร 10 ชุด 

 -  โถสวมน่ังราบแบบซักโครกสีขาว 2 ชุด   
 - โถสวมนั่งยองฐานสูงสีขาว 8 ชุด   
 -  โถปสสาวะชายสีขาว 6 ชุด   
 - ราวแขวนผาสแตนเลส 2 ชุด   
 -  สายฉีดชําระ 2 ชุด   
 -  โคมไฟฟา 1 - 18 W พรอมอุปกรณ  24 ชุด   
 - ราวสแตนเลส 11/2 นิ้ว สําหรบัคนพิการ 2 ชุด   
 - ปายหองน้ําคนพิการ 4 ชุด   

6 งานระบบไฟฟาและระบบสื่อสาร 1 งาน 1,022,267.16  
 -  หมอแปลง 50 KVA  1 ชุด   
 -  โคมถนนกิ่งเดีย่ว 25 ชุด   
 -  ตูชุดควบคุมระบบไฟฟา 1 ชุด   
 -  ปกเสาพาดสายระบบไฟฟาแรงต่ํา  10 ตน   
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ลําดับ รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน 

หนวย จํานวนเงิน 
(บาท) 

หนวยรับโอน 

7 อาคารศูนยโอทอป 1 หลัง 832,796.54 

องคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัว 

 - พัดลม 56 นิ้ว  8 ชุด  
 - โคมไฟฟลอูอเรสเซนตตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 2x36 วัตต 13 ชุด  

8 อาคารปอมยาม 2 หลัง 167,440.65 
9 โตะประชุม 20 ที่น่ัง (อาคารโอทอป) 1 ชุด 15,900 

10 ผามานจีบ ขนาด 1.50x2.40 ม. 9 ชุด 21,114 
     
     

11 ผามานจีบ ขนาด 0.80x2.00 ม. 2 ชุด 2,960 

12 เกาอี้ประชุม 20 ตัว 12,600 
¶  

   กิจกรรมที่ 3  ขยายเขตไฟฟา 3 เฟส งบประมาณ   2,505,500  
บาท   วงเงินกอหนี้ผูกพัน  1,634,986.80 บาท 
 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ ปริมาณงาน หนวย หนวยรับโอน 
1 เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.20 เมตร  28 ตน 

องคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัว 

2 เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9.00 เมตร 4  ตน 

3 สายแรงสูงเคเบิลอากาศ (SAC) ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 880 เมตร 

4 สายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 200 เมตร 

5 หมอแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลล ขนาด 100 

KVA 
1 เครื่อง 

6 มิเตอร ซีท ีเรโซ ขนาด 150/5 แอมม 1 เครื่อง 

 
      กิจกรรมที่ 4  กอสรางประติมากรรมปูนหินพญานาค 
    งบประมาณ   28,436,400  บาท   วงเงินกอหน้ีผกูพัน  28,260,000 บาท 

ลําดับ รายละเอียดลักษณะงาน 
ปริมาณ

งาน 
หนวย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หนวยรับโอน 

1 ประตมิากรรมปูนปนพญานาค คสล. 6 ตัว 26,322,351.32 

องคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัว 

- ตัวท่ี 1 ถนนข้ึนวัดฝงซาย ความยาวไมนอยกวา 615 
เมตร (ไมรวมหัวและหาง) 
- ตัวท่ี 2 ถนนข้ึนวัดฝงขวา ความยาวไมนอยกวา 599 
เมตร (ไมรวมหัวและหาง) 
- ตัวท่ี 3 บันไดทางข้ึนศาลา ความยาวไมนอยกวา 79 
เมตร (ไมรวมหัวและหาง) 
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ลําดับ รายละเอียดลักษณะงาน 
ปริมาณ

งาน 
หนวย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หนวยรับโอน 

 

- ตัวท่ี 4 ถนนทางขึ้นศาลา ความยาวไมนอยกวา 52 เมตร 
(ไมรวมหัวและหาง) 

   

องคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัว 

- ตัวท่ี 5 ถนนข้ึนพระพุทธชยันตีฝงขวา ความยาวไมนอย
กวา 52 เมตร (ไมรวมหัวและหาง) 
- ตัวท่ี 6 ถนนข้ึนพระพุทธชยันตีฝงซาย ความยาวไมนอย
กวา 52 เมตร (ไมรวมหัวและหาง) 

2 
อางน้ําพรอมระบบพนน้ําและนํ้าพุ ดานหนาพญานาค 

ขนาด  2 เมตร (บริเวณทางข้ึนวัด) 

2 อาง 62,878.28 

3 
อางน้ําพรอมระบบพนน้ํา ดานหนาพญานาค  

ขนาด  1.5 เมตร (บรเิวณทางข้ึนพระพุทธชยันตี) 

2 อาง 40,457.88 

4 
บันได คสล.และราวสแตนเลส ทางข้ึนพระพุทธชยนัตี 
(บรเิวณทางข้ึนพระพุทธชยันต)ี 

1 งาน 320,908.00 

6 ลาน คสล. (ดานหนาพญานาค) บริเวณทางขึ้นวัด 1 งาน 165,910.13 

2.2.3) โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และ

วิสาหกิจชมุชนบนเสนทาง ROUTES  
      กิจกรรม  กอสรางศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมืองเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภูพาน
นอย งบประมาณ   19,085,000  บาท   วงเงนิกอหน้ีผูกพัน  14,680,000 บาท 

 

ลําดับ รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน 

หนวย จํานวนเงิน 
(บาท) 

หนวยรับโอน 

1 อาคารรานคา 1 หลัง 1,273,384.25 

องคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัว 

- โคม หลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 1.20 ม 30 ชุด 
- ตูมิเตอร 10  ชุด 

2 อาคารหองน้ําสาธารณะ 1  หลัง 913,078.84 
- ชุดอุปกรณหองนํ้าผูพิการ 1 ชุด 
- Load Center 1 phase 1 ชุด 

- โคมหลอดฟลูออเรสเซนตครอบตะแกรงอลูมิเนียม 1x36w 3 ชุด 
- ไฟดาวไลท พรอมหลอดประหยดัไฟ 2 ชุด 
- สวมนั่งราบ 3 ชุด 
- สวมนั่งยอง 7 ชุด 
- โถปสสาวะชาย 9 ชุด 
- อางลางหนาพรอมกอก 7 ชุด 
- ที่ใสกระดาษชําระ 3 ชุด 
- กระจกเงากรอบพลาสติก 2 ชุด 
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ลําดับ รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน 

หนวย จํานวนเงิน 
(บาท) 

หนวยรับโอน 

 - ถังบําบัดน้ําเสีย 1600 ลิตร โพลิเอทธิลีน 2 ชุด  

องคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัว 

 - บอพักสําเร็จรูป 2 ชุด  
3 อาคารศูนยโอทอป 1 หลัง 837,276.07 

- Load Center 1 phase 1 ชุด 

- โคมหลอดฟลูออเรสเซนตครอบตะแกรงอลูมิเนียม 1x36w  

(อบต.นําไปตดิตั้งอาคารปองกันฯ 7 ชุด, หองน้ําเดิม 6 ชุด) 

13 ชุด 

4 งานลานจอดรถ  พื้นท่ี 1,880 ตร.ม. 1 งาน 3,091,867.54 
- รางระบายน้ํา 130 เมตร 
- งานตกแตงสวน ปลูกหญา ดอกไม  1 งาน 
- โตะเกาอี้สําหรับนั่งพัก 4 ตัว 

5 โครงสรางปายประชาสัมพันธ LED ขนาด4.096x5.120
ม.และอุปกรณประกอบปาย LED 

1 งาน 322,511.19 

- graunding system incl .exothemic wielding 
and groundrod 

1 ชุด 

- ตู control พรอมอุปกรณควบคุมหลังปาย 1 ชุด 

6 
งานกอสรางถนน คสล., ลาน คสล.ภายในโครงการ  
พื้นท่ี 5,005 ตร.ม. 

1 งาน 2,973,429.29 

7 งานติดตั้งระบบโซลาเซลล 1 งาน  
 - หลอด LED Ceiling light : AC 2200V 72W. , the 

size is 1200 x 600 mm., white LED 
(ตดิตั้งท่ีอาคารโอทอป)  * คืน 21 ชุด 

27 ชุด 337,615.87 

8 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมจัดการภาพควบคุม

กลองโทรทัศนวงจรปด (ครุภัณฑ แบบท่ี1) 
1 ชุด 100,000 

9 - อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NVR network video 

recorder) แบบ 32 ชอง 

1 เครื่อง 100,000 

10 - ฮารดดิสกความจ ุขนาด 4 เทเลไบรท (Surveillance 

Hard drive) 

4 ลูก 20,000 

11 เสาไฟสองแสงสวางทางเดินสูง 4.00 ม.หลอดไฟ LED  
20 W. ชนิดโซลาเซลล 100 w. แบตเตอรี ่12v. 100A 
กลองควบคุมเครื่องควบคุมการชารจพรอมอุปกรณควบคมุไร
สายหรือเทียบเทา 

25 ตน 500,000 
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ที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน 

หนวย จํานวนเงิน 
(บาท) 

หนวยรับโอน 

12 ปายประชาสัมพันธ แบบLED ขนาด4.096x5.120 ม. 1 งาน 2,500,000 

องคการบริหาร 
สวนตําบลหนองบัว 

13 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 btu (ติดตั้งอาคารโอทอป)  

* ปรับลด 1 เครื่อง 

3 เครื่อง 63,000 

14 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 btu (ตดิตั้งอาคารรานคา 1 

เครื่อง,อาคารควบคุมปาย 1 เครื่อง)  * ปรับเพ่ิม  2 เครื่อง 

2 เครื่อง 24,000 

15 ชุดโคมไฟสนามไฟสองสวางตกแตงสวนสําเร็จรูปชนิดโซลาเซลส 

2.5W แบตเตอรรี่ 6v 4ap พรอมอุปกรณครบชุดชนิดโซลา
เซลลพรอมอุปกรณหรือเทียบเทา 

14 ตน 35,000 

16 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดไอพีแบบมุมมองคงท่ี สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารมาตรฐานครุภัณฑกลองวงจรปด  
แบบท่ี 3 1920x1080 pixcel (ติดตั้งท่ีปูหลุบ 6 ตัว) 

32 ตัว 640,000 

17 เสาไฟสองแสงสวางทางเดินสูง 6.00 ม. หลอด LED 40 w. 

ชนิดโซลาเซลลโพลี 120w. กลองควบคุมแบตเตอรี่ 12 v. 

120 A เครื่องควบคุมการชารจพรอมอุปกรณควบคุมไรสายหรือ
เทียบเทา 

30 ชุด 720,000 

18 แผนโซลาเซลโพลี ขนาด 300 W ผานมาตรฐาน กฟภ.กฟน.

แรงดันไฟฟาสูงสุด (Voc) 45.50V กระแสไฟฟาสูงสุด  
(I sc)8.92Aขนาด1950x990x40mm 

80 แผน 400,000 

19 แบตเตอรรี ่Leadacld free main tenance DC 

12V.1000 ahputin thecase 

11 ลูก 66,000 

20 Controller Chrging Controller DC 192V 75A 

putint 

1 ชุด 10,000 

21 Inverter Puersine wave Inverter DC192V to AC 

220 V 20KW, utin these cond floor of the gaxgon 

glsss buiding 

1 ชุด 80,000 
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เลขานุการ  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะอนุกรรมาธิการ
ฝกอบรม สัมมนาฯ พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ..ศ. 2562 สภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561  
ดังน้ี 

  งบประมาณที่เสนอขอทั้งหมด  จํานวน 498,850,000.- บาท 

  ปรับลด     จํานวน    1,189,500.- บาท 

  คงเหลือ    จํานวน 497,660,500.- บาท 

  หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบั ติราชการประจําปของจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ลักษณะโครงการของจังหวดั/กลุมจังหวัด ทีเ่สนอขอดําเนินการได 

1. ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาสําคัญระดับชาติ (agenda) นโยบาย
รัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปญหา และความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ (area) 

2. แผนงานโครงการตองมีความเชื่อมโยงตั้งแตตนทาง – กลางทาง – 
ปลายทาง 

3. โครงการจะตองมีความเหมาะสมและเปนไปได ทั้งดานเทคนิค
งบประมาณ ระยะเวลา 

4. โครงการจะตองมีความคุมคา ดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง 
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

5. มีรายละเอียดขอมูลครบถวน ระบุความพรอมของพ้ืนที่ สามารถ
ดําเนินโครงการไดทันที 

6. มีรายละเอียดงบประมาณการคาใชจาย ที่สามารถพิจารณาความ
เหมาะสมของคาใชจายได 

7. โครงการที่เปนงบลงทุนจะตองแสดงหนวยงานที่พรอมรับผิดชอบ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในปถัดไป 

8. กบจ./กบภ. สามารถเสนอโครงการที่ตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการมากกวา 1 ป ได 

9. โครงการที่ตองดําเนินการในพื้นที่ ตองไดรับการอนุมัติ/อนุญาต จาก
เจาหนาที่/หนวยงานของเจาของพื้นที่กอน 

 

 



~ 22 ~ 
 

ลักษณะโครงการของจังหวดั/กลุมจังหวัด ทีห่ามเสนอขอดําเนินการ 
1. ไมเปนโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑเพ่ือแจกจายแกประชาชนโดยตรง 
2. โครงการจะตองไมเปนการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชงานตามภารกิจปกติ

ของสวนราชการ 
3. ไมเปนคาใชจายสําหรับการปรับปรุง/ซอมแซม/กอสราง อาคาร

สถานที่ของสวนราชการ 
4. โครงการจะตองไมมีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝกอบรม  

ดูงาน และกลุมเปาหมายตองไมใชเจาหนาที่ของรัฐ เวนแตฝกอบรม ดานอาชีพ 
และดานความมั่นคง โดยขอบเขตของกิจกรรมตองไมซ้ําซอนกับภารกิจปกติของ
สวนราชการ 

5. ไมเปนในลักษณะของกิจกรรมยอย ควรมีการจัดกลุมเปนโครงการ
เดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมเก่ียวของเขาดวยกันเปนแผนงาน 

6. ตองไมเปนการเดินทางไปตางประเทศ เวนแตเปนกิจกรรมที่มีขอ
ผูกพันกับกลุมประชาคมอาเซียน+3 และตองรายงานผลการดําเนินงานวา
ตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแสดงถึงผลลัพธที่จะ
เกิดข้ึน โดยจัดสงรายงานผลการดําเนินการดังกลาวมายังฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. 
ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง 

โครงการตองไมมีลักษณะดังน้ี 
 1. โครงการตองไมเปนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑเพื่อแจกจายแกประชาชน

โดยตรง ยกเวนในกรณีของครุภัณฑที่จัดซื้อน้ัน เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมภายใต
โครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด สําหรับ
โครงการส งเสริมและพัฒนาอาชีพตองสอดคลอง กับความตองการของ
กลุมเปาหมาย และตองเปนโครงการที่มีความยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองไดใน
ระยะยาว 

 2. โครงการจะตองไมเปนการจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชงานตามภารกิจปกติ
ของสวนราชการ ยกเวนในกรณีของครุภัณฑที่จัดซื้อน้ัน เปนสวนหน่ึงของกิจกรรม
ภายใตโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 

 3. โครงการจะตองไมมีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝกอบรม           
ดูงาน และกลุมเปาหมายตองไมใชเจาหนาที่รัฐ เวนแตฝกอบรมดานอาชีพ              
และดานความมั่นคง โดยขอบเขตของกิจกรรมตองไมซ้ําซอนกับภารกิจปกติของ
สวนราชการ 
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4. โครงการตองไมเปนการเดินทางไปตางประเทศเวนแตเปนกิจกรรมที่มี
ขอผูกพันในเรื่องการเจรจาดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และการเสริมสราง
ความสัมพันธกับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน 
และสาธารณรัฐเกาหลีทั้งน้ี จังหวัดและกลุมจังหวัดจะตองมีแผนการดําเนินงานที่
สะทอนถึงประโยชนจากการไปราชการตางประเทศอยางเปนรูปธรรม กรณีที่ไมได
มีขอผูกพันกับตางประเทศจะตองแสดงใหเห็นถึงความคุมคาของการดําเนินงาน 
รวมถึงจะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานภายหลังจากการเดินทางไป
ตางประเทศเสนอตอ อ.ก.บ.ภ.,ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
ที่ตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมทั้งผลลัพธที่เกิดขึ้น
เปนประโยชนกับพ้ืนที่จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยจัดสงรายงานผลการดําเนินการ
ดังกลาวมายังฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง 

กรอบงบประมาณในภาพรวม จํานวน 28,000.- ลานบาท เทากับป 
2562 และสัดสวนการจัดสรร ระหวาง จังหวดั:กลุมจังหวัด ยังคงเปน 70:30 

หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด (หลังวันที่ 7 กันยายน 2561) 

แนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงการ 
1. กรณีจังหวัด/กลุมจังหวัดประสงคจะเปลี่ยนแปลงโครงการใหดําเนิน

โครงการสํารองที่อยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปกอน 
2. กรณีจังหวัด/กลุมจังหวัดจะโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย ทั้ง

กรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจายที่เปนการดําเนินโครงการใหมที่ไม
อยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด หรือดําเนินโครงการ
เดิม แต มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ ดํา เ นินการ ซึ่ งกระทบตอ
กลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการใหเสนอขอความเห็นชอบจาก                
อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 

3. ในการเปลี่ยนแปลงโครงการ ใหผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนากลุม
จังหวัด ดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548               
และที่แกไขเพิ่มเติมและระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ทุกกรณ ี

4. กรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณของจังหวัด
หรือของกลุมจังหวัดที่นอกเหนือจากขอ 2 เ ม่ือไดรับการพิจารณาใหโอน
เปล่ียนแปลงให ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ให อ.
ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาสที่ไดรบัอนุมัติ
ใหเปลี่ยนแปลงโครงการ 
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5. กรอบระยะเวลาในการสงคําขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2562 ซ่ึงจะตองเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. กอน โดยให
จังหวัดและกลุมจังหวัดเสนอได 3 ครั้ง ดังนี ้

- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562  
- ครั้งที่ 3 เฉพาะงบประมาณเหลือจาย ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 

2562 

ใหจัดสงรายละเอียดคําขอโอนเปล่ียนแปลงพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ 
มายังฝายเลขานุการภายในวันที่กําหนด โดยยึดตราไปรษณียตนทางประทับตรา
เปนหลัก หากเลยกําหนดระยะเวลาดงักลาว อ.ก.บ.ภ. จะไมรับพิจารณา 

1. ใหทุกสวนราชการเตรียมความพรอมในการดําเ นินการจัดทํา
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เตรียมรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. เตรียมความพรอมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 จะขอฝาก ทางฝายเลขานุการ ชวยเรงรัดใหกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ขออนุมัติยกเวนระเบียบเก่ียวกับการโอนครุภัณฑภาพดีตางๆ จึงจะสามารถ
ทําการโอนครุภัณฑ ได ซึ่งที่ผานมาที่ไดนําเขาที่ประชุม ก.บ.ก. ยังไมสามารถ
ดําเนินการทางธุรการ ได  

 

เลขานุการ    ห ลั ง จ า ก ที่ ไ ด รั บ ห นั ง สื อ ต อ บ ก ลั บ จ า ก ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง แ ล ว  
กระทรวงมหาดไทยก็ไดเรงดําเนินการในเรื่องน้ีเรียบรอยแลว 

  สําหรับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น จังหวัดสามารถดําเนินการไดเลย แตใน
สวนของกลุมจังหวัดฯ ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดซึ่ง
เปนหัวหนากลุมจังหวัดฯ ตองมอบอํานาจใหจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ กอน ซึ่ง            
ผูวาราชการจังหวัดจะมอบอํานาจไดก็ตอเมื่อไดรับใบจัดสรรงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณกอน ถึงจะมอบอํานาจไปใหจังหวัดได 

 
 

ประธาน 
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) 
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2561 
เลขานุการ   กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ไดจัดประชุม ก.บ.ก.  ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดย
ไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือที่  มท 
0227.5 (อด)/ว 3075 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และไดเผยแพรลงบน
เว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การ

ประชุม ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ัน หากกรรมการทานใดประสงคจะ
ปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรอง
รายงานการประชุม 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว 
3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2560 และเงินกันไวเบิกเหล่ือมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561              
มีดังนี ้

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการปร ะจํ าป งบประมาณ  พ . ศ .  2560  จํ านวน 
380,534,200 บาท แบงเปน   

งบลงทุน  353,473,800 บาท 

     งบดําเนินงาน   22,060,400 บาท 

     งบบริหารจัดการ     5,000,000 บาท 

             

งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ

จังหวัดอุดรธานี 28,300,000     11,625,400     3,400,000.00  43,325,400.00    42,978,315.27   99.20   

จังหวัดหนองคาย 126,752,000   200,000          400,000          127,352,000   126,712,466.20 99.50   

จังหวัดเลย 69,702,000     2,870,000       400,000          72,972,000     72,728,649.62   99.67   

จังหวัดหนองบัวลาํภู 45,841,000     7,365,000       400,000          53,606,000     53,496,011.52   99.79   

จังหวัดบึงกาฬ 82,878,800     -                 400,000          83,278,800     83,237,821.06   99.95   

รวมท้ังสิ้น 353,473,800   22,060,400     5,000,000       380,534,200   379,153,263.67  99.64   

จังหวัด
งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร ตาม พรบ.

 

         * ขอมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 

 3.1.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยมีรายละเอียดการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป รายจังหวัด ดังนี ้

(1) จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม (กรณี
เงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
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(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 2 
กิจกรรม ไดแก 

1.1  กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม 
ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสง เสริมการทองเที่ยว 
งบประมาณ 2,190,000.- บาท คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 
2,165,388.- บาท  เบิกจายแลว จํานวน 2,149,844.- บาท คงเหลือ 
40,156.- บาท (งบดําเนินงาน) หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 

- ผลการดําเนินงาน มีเงินเหลือจาย จํานวน 36,774.- 
บาท ซึ่งเปนคาใชจายของเจาหนาที่จากกรมศิลปากร ซึ่งกําลังดําเนินการทําเรื่องสงคืน
เงนิงบประมาณ ดําเนินการแลวเสร็จ 

1.2  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวพระธาตุ บุ          
ตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2) งบประมาณ 
1,420,000.- บาท  กันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 1,420,000.- บาท            
หนวยงานเบิกจายแลว  ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จํานวน 938,106.- บาท   
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน  481,894.- บาท รับผิดชอบดําเนินการ คือ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวดัหนองคาย 

- ผลการดําเนินงาน สิ้นสุดสัญญางวดที่ 4 (งวดงานสุดทาย) 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผูรับจางสงมอบงานไมทันโดยยินยอมใหปรับเงิน
ตามสัญญา และผูรับจางคาดวาจะสงงานงวดที่  4 ไดประมาณปลายเดือน 
สิงหาคม 2561 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 

 

 

 

 

 
  

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย  
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 3.1.2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (เพิ่มเติม)   

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ  
จํานวน 1,422,232,300.- บาท แบงเปน   

งบลงทุน  1,128,442,841.81 บาท 

     งบดําเนินงาน     293,789,458.19 บาท         
  

งบลงทุน งบดําเนินงาน รวม เบิกจาย รอยละ

จังหวัดอดุรธานี 129,530,061.06   102,268,835    231,798,896.06  190,130,761.06 82.02  

จังหวัดหนองคาย 312,901,702.55   31,599,732.45 344,501,435    257,490,911.01 74.74  

จังหวัดเลย 139,570,400     78,200,535      217,770,935    198,886,714.60 91.33  

จังหวัดหนองบัวลําภู 158,110,187     48,352,135      206,462,322    169,213,024.82 81.96  

จังหวัดบึงกาฬ 376,592,078     33,201,100      409,793,178    91,869,415.20   22.42  

OSM เหลือจายค างในระบบ 11,738,413       167,121           11,905,534       -                      -      

รวมท้ังสิ้น 1,128,442,842  293,789,458    1,422,232,300 907,590,826.69 63.81  

จังหวัด
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

 

      * ขอมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 

เลขานุการ  จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการเปนรายโครงการ  

   1. จังหวัดอดุรธานี    
  จังหวัดอุดรธานี ได รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 7 
โครงการ งบประมาณ 231,798,896.06.- บาท เบิกจายแลว ณ วันที่ 
30/9/60 จํานวน 103,750,170.53 บาท คิดเปนรอยละ 44.76            
ของงบประมาณทั้งสิ้น 
  กันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 122,850,620.53 บาท คิด
เปนรอยละ 53 ของงบประมาณทั้งส้ิน ณ วันที่ 1/8/61 เบิกจายเงินกันไว
เหล่ือมป เพิ่มเติม จํานวน 86,380,590.53 คิดเปนรอยละ 37.27 ของ
งบประมาณทั้งสิ้น 
  ร ว ม เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั้ ง ส้ิ น ที่ ไ ด รั บ จั ด ส ร ร 
190,130,761.06 บาท คิดเปนรอยละ 82.02 ของงบประมาณ โดยคงเหลือ
โครงการ/รายการที่ เบิกยังไมแลวเสร็จจํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 
36,470,000.- บาท ดังนี ้

1. โครงการเสริมสร างความโดดเดนของผลผลิตและ
ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง 

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานกังาน
จังหวัดอดุรธานี 
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1.1 กิจกรรมสงเสริมการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลัง 
จํานวน 18,350,800.- บาท  

1.2 กิจกรรมไมดอกไมประดับ จํานวน 1,800,000.- บาท 
2. โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย 

และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสุขอนามัย และสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยว 

2.1 กิจกรรมการตรวจติดตามความกาวหนาผลการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณทั้งสิ้น 1,789,000.- บาท กันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 324,000.- 
บาท คงเหลือยังไมเบิกจายรวม 146,550.- บาท 

3. โครงการขอใชเงินเหลือจาย เพื่อนําไปชวยเหลือเยียวยา
ฟนฟูผูประสบอุทกภัยหรือปรับปรุงซอมแซมบูรณะสถานที่ราชการหรือสิ่งอันเปน
สาธารณประโยชนตอแผนดิน ที่ไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัย ตลอดจน
ปองกันเหตุอุทกภัย จํานวน 1 โครงการ 2 รายการ ดังน้ี  

3.1 โครงการขุดลอกและวางแนวทุนปองกันวัชพืช
บริเวณอางเก็บน้ําหวยหลวง จังหวัดอุดรธานี งบประมาณทั้งส้ิน 18,199,400.- 
บาท กันเงินไวเบิกเหลื่อมป 18,199,400.- บาท ประกอบดวยกิจกรรม ดังน้ี 

3.1.1  ขุดลอกอางเก็บนํ้าหวยหลวง งบประมาณ 
5,300,000. - บาท เบิกจายแล ว 86,459. - บาท คงเหลือยัง ไม เบิก 
5,213,505.- บาท 

3.1.2  ว า งแ นวทุ น  ร ะย ะท า ง  2 , 7 00  เ มต ร 
งบประมาณ 12,899,400.- บาท เบิกจายแลว 1,970,995.- บาท คงเหลือยัง
ไมเบิกจาย จํานวน 10,928,405.- บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 

     2. จังหวัดหนองคาย    

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ( เ พ่ิม เติม) จํ านวน 6 โครงการ 16 กิจกรรม งบประมาณ 
344,501,435 บาท เบิกจายแลว เปนเงิน 257,700,378.01 บาท              
คิดเปนรอยละ 76.88 คงเหลือยังไมเบิกจาย เปนเงิน 77,485,225.34 บาท 
คิดเปนรอยละ 23.12 ซึ่งจังหวัดหนองคายมีเงินกันไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 12 
ร ายการ  เป น เ งิ น  123 ,870 ,426 . 78 บาท  เบิ กจ า ยแล ว  เป น เ งิ น 
46,385,201.44 บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย เปนเงิน 77,485,225.34 บาท 
แยกเปน   

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
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1. โครงการของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ .2560 จํ านวน 11 รายการ เบิกจา ยแล ว  เปนเ งิน 
34,793,716.27 บาท คงเหลือยังไมเบิกจายเปนเงิน 57,276,710.51 บาท 
ซึ่งมีกิจกรรมที่บอกเลิกสัญญาจางจํานวน 2 กิจกรรมยอย ไดแก (1) กิจกรรมยอย     
ขุดลอกหนองกวด หมูที่  1 ตําบลนาขา  อําเภอทาบอ จั งหวัดหนองคาย 
งบประมาณ 2,000,000 บาท และ(2) กิจกรรมยอยขุดลอกหนองทินทิก           
หมูที่  11 ตําบลกองนาง อําเภอท าบอ จั งหวัดหนองคาย งบประมาณ 
1,910,000 บาท ทั้งน้ี หัวหนาสํานักงานจังหวัดไดกําชับเรงรัดการดําเนินงาน
กิจกรรมดังกลาวกับนายอําเภอทาบอแลว 

2. โครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ จํานวน 1 รายการ 
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุ งถนนเพื่ อแก ไขปญหาจาก อุทกภัยบริ เวณ            
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 
ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหวาง กม.0+000 - กม.2+600 ระยะทาง 
2.600 กม. งบประมาณ 35,370,000 บาท เบิกจ ายแล ว เปนเงิน 
11,591,485.17 บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย เปนเงิน 20,208,514.83 บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 
      3. จังหวัดเลย   

    จังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ 
29 กิจกรรม งบประมาณ 217,770,935.- บาท   
  - เบิกจายแลว 198,886,714.60 บาท คิดเปนรอยละ 
91.33  
  - คงเหลือ 18,884,220.40 บาท  รอยละ 8.67 

- ยอดเงินกันไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณ 97,868,834 บาท
เบิกจายแลว 82,692,034 บาท (84.49%) 

ยังคงเหลือที่ยังไม เบิกจายจํานวน 15,176,800.- บาท 
(15.51%) ดังน้ี 

1. โครงการฟนฟูระบบนิเวศพื้นที่ปาตนนํ้า งบประมาณ 
16,912,200 บาท เบิกจายแลว 6,220,000 บาท คงเหลือ 10,692,200 
บาท ผลการดําเนินงานอยูระหวางดําเนินการหาตัวผูรับจาง ดังน้ี 

- กิจกรรมปลูกปา งบประมาณ 3,800,000 บาท (เบิกจายแลว 
1 งวดงาน (มี 3 งวดงาน))  ลงนามสัญญา 23 พ.ค. 61  ส้ินสุดสัญญา 

- กิจกรรมกอสรางฝาย 1,500 แหง งบประมาณ 6,975,000 
บาท (ยังไมมีการเบิกจาย (มี 4 งวดงาน) ลงนามสัญญา 11 พ.ค. 61  สิ้นสุด
สัญญา 

นายวสันต ไทยสุวรรณ 
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรและขอมูล 
เพื่อการพัฒนาจังหวัด     
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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2. กอสรางระบบน้ําเพื่อการเกษตรแปลงรวม อางเก็บน้ําหวย
ทับหมูอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ บานเหลากอหก หมูที่ 1 ตําบลเหลา
กอหก อําเภอนาแหว (เงินเหลือจาย) งบประมาณ 1,286,000 บาท  
ลงนามสัญญา 12 ม.ค. 61  ส้ินสุดสัญญา 13 มี.ค. 61 ยังไมมีการ
เบิกจาย  ผลการดําเนินงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจางแจงใหปรับ
รายละเอียดงานที่ไมเปนไปตามแบบที่ตั้งไว 

3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวลานคริสตมาสภูเรือ อําเภอภูเรือ (เงิน
เหลือจาย) งบประมาณ 1,800,000 บาท  ยังไมมีการเบิกจาย อยู
ระหวางเตรียมติดตั้งไฟฟาสองสวาง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ตนเดือนกันยายน ลงนามสัญญา  6 มิ.ย. 61  สิ้นสุดสัญญา  4 ก.ย. 61 

ที่ประชุม   รับทราบ 

4. จังหวัดหนองบัวลําภ ู
    จังหวัดหนองบัวลําภ ูไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 4 

โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 206,469,935.- บาท   
  - เบิกจายแลวทั้งส้ิน 169,213,024.82 บาท คิดเปนรอยละ 
81.96 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งสิ้น  

 - เหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 37,249,297.18 บาท 
จํานวน 4 กิจกรรม คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561  

ที่ประชุม   รับทราบ 

      5. จังหวัดบึงกาฬ 
    จังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3 

โครงการ 97 กิจกรรม งบประมาณ 409,793,178  บาท   
  - เบิกจายแลวทั้งส้ิน 91,869,415.20 บาท คิดเปนรอยละ 
22.42  
  - คงเหลือ 317,923,762.28 บาท รอยละ 77.58 
  โดยมีเงินเหลือที่ขอสงคืน เน่ืองจากยกเลิกสัญญา จํานวน 3 
กิจกรรม ไดแก 

1. โครงการกอสราง Land Mark และหอชมวิวจังหวัดบึงกาฬ 
บริเวณหนองโงง ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 
50,000,000.- บาท วงเงินตามสัญญา 45,890,000.- บาท 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 

นายจํารัส  นาแฉลม 

หัวหนาสํานักงาน 

จังหวัดบึงกาฬ 

(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

บึงกาฬ 
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2. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโงง 
บริเวณหนองโงง ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 
49,000,000.- บาท วงเงนิตามสัญญา 41,894,000.- บาท 

3 . โครงการพัฒนาแหลงทอง เที่ยวและการคาชายแดน            
(ตลาดลาว) สวนสาธารณะ บึงสวรรค ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ               
จั งหวัดบึ ง กาฬ งบประมาณ 25,000 ,000. - บ าท  วงเงินตามสัญญา 
21,950,000.- บาท 

รวมงบประมาณทั้งส้ิน จํานวน 109,734,000.- บาท  
โดยมีกิจกรรมที่ยังไมเบิกจาย ที่เปนปญหาทําใหการเบิกจาย            

ไดนอย คือ โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑจาก              
ภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต
และแปรรูปการผลิต (ยางพารา) รายการ การเพิ่มมูลคาจากนํ้ายางสด (โรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑยางพารา) งบประมาณรวม 193,947,000.- บาท โดยเปน          
คาครุภัณฑสําหรับเครื่องจักรในโรงงานยางพารา จํานวน 142,800,000.- บาท 
เปนคากอสรางโรงงาน จํานวน 5 โรงงาน  งบประมาณจํานวน 51,147,000.- 
บาท ซึ่งเปนโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบซึ่งจะผลิตไปปอนโรงงานหมอน ที่นอนยางพารา 
ยางแผนรมควัน สัญญาดําเนินการไปเรียบรอยแลว ขณะนี้ไดสั่งหยุดงานไวกอน 
เน่ืองจากมีการปรับปรุงแบบของโรงงานไมสอดคลองกับแบบที่นําไปใช รวมทั้ง
บางพื้นที่ในโรงงานตองเปล่ียนจากฐานแผ เปนเสาเข็ม ซึ่งในสวนของคาครุภัณฑ
โ ดย เป นค าค รุ ภัณฑ สํ า หรั บ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ใน โ ร ง ง านย างพาร า  จํ านวน 
142,800,000.- บาท มีการจัดซื้อจัดจางพรอมแลว แตไมสามารถสงมอบได
เน่ืองจากในเงื่อนไขระบุไววาจะตองกอสรางโรงงานแลวเสร็จถึงจะติดตั้ ง
เครื่องจักร และสามารถเบิกจายงบประมาณได             

4. กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ 
โครงการปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมขนสงที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 
จํานวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 15,584,800.- บาท ดําเนินการแลวเสร็จ            
ทุกกิจกรรม 

ที่ประชุม    รับทราบ 

  โครงการกอสรางโรงงานยางพารา ยังดําเนินการกอสรางอยูหรือไม 

 

 

 

 

ประธาน 
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) 
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี 
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  ยังดํ า เ นินการกอสรา งและมีการประชุมทุก เดือน เพื่อ รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงาน 

 

 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.3 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
ของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เลขานุการ  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  
             

งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ

กลุมจังหวัดฯ -                  -                 3,000,000       3,000,000        1,576,362.04    52.55      

จังหวัดอุดรธานี 36,495,000     100,715,980   400,000          137,610,980    46,071,942       33.48      

จังหวัดหนองคาย 75,790,000     14,513,300     400,000          90,703,300      43,125,263       47.55      

จังหวัดเลย 72,820,000     9,435,600       400,000          82,655,600      45,600,680.06       55.17      

จังหวัดหนองบัวลําภู -                  4,513,300       400,000          4,913,300        2,080,882         42.35      

จังหวัดบึงกาฬ 59,523,000     8,702,420       400,000          68,625,420      38,099,659.02  55.52      

รวมท้ังสิ้น 244,628,000   137,880,600   5,000,000       387,508,600    176,554,788.15  45.56      

จังหวัด
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

         

* ขอมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 

* ผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2561 ของจังหวัด           
ที่ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ ตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงวันที่  27 
กรกฎาคม 2561 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนลําดับที่ 
2 ในจํานวน 18 กลุมจังหวัด โดยมีผลการเบิกจายทั้งสิ้น จํานวน 174.53 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.04  

ที่มา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) กรมบัญชกีลาง 

นายจํารัส  นาแฉลม 

หัวหนาสํานักงาน 

จังหวัดบึงกาฬ 

(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

บึงกาฬ 
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เลขานุการ  จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ  

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

  - ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว จํานวน 46,071,942.- บาท คิดเปน 
47.55 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 91,539,038.- บาท คิดเปนรอยละ 
52.45  

  สาเหตุที่ลาชา เนื่องมาจากโครงการที่ดําเนินการเปนงบดําเนินงานและ
เปนงบประมาณที่ขนาดใหญ เชน โครงการสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน 
การทองเที่ยว และการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(Expo) จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว               
และการเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
32,880,100.- บาท ซึ่งยังไมมีผลการเบิกจาย อยูระหวางการดําเนินงาน ซึ่งจะ
มีการจัดงานในระหวางวันที่ 28 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ เซ็นทรัล
พลาซาอุดรธานี และที่เปลี่ยนหนวยดําเนินการ คือ โครงการสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ ภาคการเกษตรสูการเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย กิจกรรม เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยการ
แปรรู ปและบร รจุ ภัณฑ ด ว ย เ ทค โน โ ลยี แ ละน วัต กรร ม  งบปร ะมาณ 
15,000,000.- บาท จากเดิมวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เปลี่ยนเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ณ ปจจุ บันมีผลการเบิกจายแลว  จํานวน 
1,401,476.- บาท โดยไดรับการยืนยันจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่ประชุม  รับทราบ 

2. จังหวัดหนองคาย จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 90,703,300.- 
บาท   

  - ผลการดําเนินงาน กอหนี้ผูกพันแลว เปนเงิน 87,002,321 บาท 
เบิกจายแลว เปนเงิน 43,731,883 บาท คิดเปนรอยละ 48.21 เบิกจายยังไมแลว
เสร็จ เปนเงิน 43,270,438 บาท คิดเปนรอยละ 51.79 มีเงินเหลือจาย                
เปนเงิน 3,516,580 บาท ยังเหลืออีก 1 กิจกรรม ที่ยังไมไดกอหน้ีผูกพัน คือ ติดต้ัง
จอ LED Full Color หนาศาลากลางจังหวัดหนองคาย 12.4*6.7 เมตร (ดานหนา) 
จํานวน 1 จอ งบประมาณ 5,000,000.- บาท ซึ่งไดมีการประกาศหาตัวผูรับจาง
ไปแลว จํานวน 3 รอบ 

 

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี 

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
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นางสาวกฤตกรญ ขัตยิะวงศ  กิจกรรมติดต้ังจอ LED Full Color บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬา ณ ปจจุบันไดตัวผูรับจางแลว ซึ่งไดทําการ e-bidding ไป 2 รอบ แตไมมีผูผาน 
จังหวัดหนองคาย คุณสมบัติทั้ง 2 รอบ และตอมาใชวิธีการคัดเลือกไป 2 รอบ ขณะนี้ไดตัวผูรับจาง

เรียบรอยแลว อยูระหวางทําหนังสือแจงผูรับจางใหมาลงนามในสัญญาภายใน 7 วัน 

  สําหรับโครงการอื่นๆ ไดมีการกอหนี้ผูกพันในสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว 
และจะไดเรงรัดใหดําเนินการลงนามในสัญญาและเรงดําเนินการตอไป  

 
  
 

   สําหรับจอ LED บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ก็เปนงบของ   
กลุมจังหวัดฯ การข้ึนขอความก็อยากใหเปนลักษณะภาพรวมของกลุมจังหวัดฯ 
โดยจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ สามารถสงขอมูลมายังกลุมจังหวัดฯ ได ซึ่งไดมีการเจง
เวียนไปเรียบรอยแลว 

ที่ประชุม    รับทราบ 

3. จังหวัดเลย จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 82,655,600.- บาท   
- ผลการดําเนินงานจังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 

โครงการ งบประมาณ 82,655,600 บาท   แยกเปน 
     - งบลงทุน  จํานวน 72,820,000 บาท  
     - งบดําเนินงาน  จํานวน 9,435,600 บาท  

- งบบริหาร  จํานวน 400,000 บาท   
เบิกจายแลว  จํานวน 45,656,880 บาท คิดเปนรอยละ 55.24 
คงเหลือที่ยังไมเบิก จํานวน 35,947,720 บาท คิดเปนรอยละ 43.49 

เงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1,051,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.27  
คงเหลือจํานวน 3 โครงการที่ยังไมเบิกจายแลวเสร็จ ดังน้ี 

1. กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาชองทางการตลาดให กับผูผลิต 
ผูประกอบการ SMEs/OTOP และวสิาหกิจชุมชน งบประมาณ 2,000,000 บาท 
(ยังไมมีการเบิกจาย) อยูระหวางข้ันตอนการดาํเนินการ โดยจะดําเนินการ ดังน้ี 

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

-  ฝกอบรมพัฒนาทักษะดานการตลาด (หลักสูตรเขมขนเฉพาะราย
ตอเนื่อง) จํานวน 20 ราย ในระหวางวันที่ 6 - 7 กันยายน 2560 

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  

ประธาน 
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) 
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี 

นายวสันต ไทยสุวรรณ 
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรและขอมูล 
เพื่อการพัฒนาจังหวัด   
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 



~ 35 ~ 
 

- จัดงานแสดงสินคา ชวงกลางเดือนกันยายน 2561  คาดวาจะเบิกจาย
แลวเสร็จภายในปงบประมาณ  

2. กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม สกายวอลคพระใหญภูคกงิ้ว 
อําเภอเชียงคาน จังหวดัเลย งบประมาณ 29,700,000 บาท ไดดําเนินการ
ประกาศหาตัวผูรับจางจํานวน 3 ครั้ง และลงนามสัญญาวันที่ 31 พ.ค. 61  สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 6 ต.ค. 62 (480 วัน) ขณะนี้อยูระหวางการปรับพื้นที่  

3. สงเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟนฟูสัตวนํ้าพื้นถิ่น และสัตวนํ้าเศรษฐกิจ
ตามลุมน้ําในพื้นที่กลุมจังหวัด แบบมีสวนรวม งบประมาณ 4,876,140 บาท ยัง
ไมมีการเบิกจาย อยูระหวางดําเนินการ ดังนี้ 

- การอบรมและประชาคมชาวบานที่เปนกลุมเปาหมายของโครงการฯ 
(ดําเนินการแลวเสร็จ) เบิกจายแลว จํานวน 132,925 บาท 

- จัดหาพันธสัตวนํ้าพื้นถิ่น งบประมาณ 4,460,950 บาท อยูระหวาง
ประกาศหาผูรับจาง (ครั้งที่ 2)  

(คาดวาจะลงนามสัญญาไดภายในสิ้นเดือนสิงหาคม และเบิกจาย
งบประมาณแลวเสร็จภายในปงบประมาณ)  

กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 3 คาดวาจะแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 
จะมีเฉพาะกิจกรรมที่  2 ที่ตองขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

ที่ประชุม    รับทราบ  

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

  - ผลการดําเนินงาน   

  เบิกจาย จํานวน 2,080,882.- บาท คิดเปนรอยละ 42.35 คงเหลือที่
ยังไมเบิกจาย จํานวน 2,832,418.- บาท คิดเปนรอยละ 57.65 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

  1. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย กิจกรรมสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตและฟนฟูสัตว นํ้าพื้น ถ่ิน และสัตว นํ้าเศรษฐกิจตามลุม นํ้าในพื้นที ่            
กลุมจังหวัดแบบมีสวนรวม งบประมาณ 1,953,840.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลําภู อยูระหวาง
ดําเนินการ เบิกจายแลว จํานวน 67,290.- บาท อยูระหวางดําเนินการ              
รอผลการ e-bidding วัสดุการเกษตรพันธุปลา จํานวน 1,740,000.- บาท             
ซึ่งจะรูผลในวันที่ 6 สิงหาคม 2561   

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 
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  2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes) 
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 
2 กิจกรรม คือ 

   2.1 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพดานภาษา และการใหบริการ
ของผูประกอบการ ไกด มัคคุเทศก และเครือขายพัฒนาชุมชนเพ่ือการทองเที่ยว 
งบประมาณ 859,460.- บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู อยูระหวางดําเนินการ เบิกจายงบประมาณแลว 
จํานวน 850,106.- บาท คิดเปนรอยละ 98.91 คงเหลือที่ยงัไมเบิกจาย จํานวน 
9,354.- บาท 

   2 .2  กิจกรรม  ส ง เสริมการประชาสั ม พันธการโฆษณา                 
การท อง เที่ ย ว เชิ งอั ตลักษณ  ผ าน ส่ือและการจัดทํ า เ ส นทาง (Routes)                  
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด งบประมาณ 1,700,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู             
อยูระหวางดําเนินการ เบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 1,000,000.- บาท             
คดิเปนรอยละ 58.82 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 700,000.- บาท 

  3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
400,000.- บาท เบิกจาย แลว จํานวน 163,486.- คิดเปนรอยละ 40.87 
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 236,514.- บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 

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

  - ผลการดําเนินงาน  
  - เบิกจายแลว จํานวน 38,099,659.02 บาท คิดเปนรอยละ 55.52 
  - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 30,525,659.98 บาท คิดเปน             

รอยละ 44.48 
   โดยมีโครงการที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ 2 

กิจกรรม ดังน้ี 
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว           

เชิงอัตลักษณ จํานวน 2 กิจกรรม คือ 
       1.1 กิจกรรม กอสรางถนน ลาดยางแอสฟลทคอนกรีต สาย บก.

4017 แยก ทล.2026- บานบัวโคก ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร งบประมาณ 12,740,000.- บาท 
หนวยงานรับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  วงเงินในสัญญา จํานวน 

นายจํารัส  นาแฉลม 

หัวหนาสํานักงาน 

จังหวัดบึงกาฬ 

(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

บึงกาฬ 
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10,551,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 27 มีนาคม 2561  สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 อยูระหวางดําเนินการ ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ 

      1.2  กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย.3009 แยก 
ทล.212-บานโนนจําปาทอง อําเภอเมืองบึงกาฬ/อําเภอเซกา/อําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร งบประมาณ 14,700,000.- บาท 
หนวยงานรับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  วงเงินในสัญญา จํานวน 
14,680,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2561  สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 อยูระหวางดําเนินการ ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ 

  สําหรับโครงการที่เปนงบดําเนินงานคาดวาจะสามารถดําเนินการแลว
เสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง เพื่อทราบ 

   4 .1  จั งห วัดหนองคาย  หนั งสื อจั งหวั ดหนองคาย  ด วนที่ สุ ด               
ที่ นค 0017.2/513 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง บอกเลิกสัญญาจาง
โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑจากการเกษตรและ
ประมง กิจกรรมสงเสริมราชินีขาวเหนียวครบวงจร  

งบรายจายเพิ่มเติม 
งบประมาณรายจ า ยตามแผนปฏิบัติ ร าชการประ จํ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  
กิจกรรมยอย กอสรางแหลงนํ้าเพ่ือการการเกษตร จํานวน 19 

แหง โดนบอกเลิกสัญญา 2 แหง ดังน้ี  
    1. กิจกรรมยอยขุดลอกหนองกวด หมูที่ 1 ตําบลนาขา อําเภอ

ทาบอ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,000,000.- บาท ขณะน้ีอยูระหวางทํา
หนังสือบอกเลิกใหมาทําเรื่องยกเลิกสัญญา 

    2. กิจกรรมยอยขุดลอกหนองทินทิก หมูที่ 11 ตําบลกองนาง 
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 1,910,000.- บาท ปริมาณของน้ํามี
มาก ทําใหไมสามารถดําเนนิการตอไปได จึงขอยกเลิกสัญญา 

   ขอยกเลิกสัญญาจางทั้ง 2 กิจกรรม กับหางหุนสวนจํากัด ศรีทอง
ขอนแกน พาณิชย ซึ่งเปนผูรับจางตามสัญญาแลว เน่ืองจากไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จตามสัญญาจางได  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย  

นายศรันยศักดิ์  ศรีเครือเนตร 
นายอาํเภอทาบอ  
จังหวัดหนองคาย  
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เลขานุการ  4.2 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนพัสดุและ
การยืมพัสดุ 

กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือหารือกับคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการ
จัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีจังหวัดและกลุมจังหวัดโอนพัสดุที่
ไดรับจัดหาโดยใชงบประมาณจังหวัดหรือ กลุมจังหวดั ซึ่งเปนพัสดุมีคุณภาพดีและ
ยังสามารถใชงานไดให กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจได และการอนุมัติยกเวนผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ           
สํา นักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ .ศ. 2535 และที่แก ไขเพิ่มเติม            
ขอ 147 โดยใหทรัพยสินที่ไดรับจากเงินงบประมาณของจังหวัด และกลุมจังหวัด
สามารถใหหนวยงานหรือบุคคลอ่ืนที่ มิใชหนวยงานของรัฐ ยืมทรัพยสินที่มี
คณุภาพดี และยังสามารถใชงานไดไปใชเพื่อประโยชน ของทางราชการ  

เน่ืองจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช กระทรวงมหาดไทยจึงขอหารือ
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองใหกับจังหวัดและกลุมจังหวัด ดังน้ี 
  คณะกรรมการวนิิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พิจารณาแลวมีความเห็นดังนี้  

1. กรณีต ามข อหา รื อก รณี ก าร โ อนพั ส ดุ  เ ม่ื อ ระ เ บี ยบ สํ านั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ถูกยกเลิก 
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  ที่  กค (กวพ) 
0421.3/09730 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 และหนังสือคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุ ดวนที่สุดที่ กค (กวพ) 0405.2/032207 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 
2560 เรื่องขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม จึงถูกยกเลิกตามหลักการขางตน แต
อยางไรก็ดี หากกระทรวงมหาดไทยเห็นวามีขอขัดของไมสามารถปฏิบัติไดในสวนที่
เก่ียวกับการโอนพัสดุคุณภาพดี และมีความจําเปนตองขอยกเวนหรือผอนผันการ
ไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซอจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหขอทําความตกลง โดยขอใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน
พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณาตอไป 

2. ขอหารือกรณีการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชในราชการนั้น 
กระทรวงมหาดไทย ประสงคจะใหกลุมเกษตรกร และสหกรณซึ่งมิใชสวนราชการ
ยืมพัสดุสภาพดีไปใชในโครงการที่รัฐบาลตองการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน 
และการเนนการลดตนทุนการผลิต โดยใชเครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีเขา
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มาชวยในการสนับสนุนอาชีพใหกับบุคคลเหลานั้น โดยการใหยืมครุภัณฑที่ไดจาก
การจัดหาโดยใชงบประมาณจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ซึ่งหากการใหยืมดังกลาว
เปนไปเพ่ือประโยชนของทางราชการก็สามารถกระทําได อยางไรก็ตาม ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 ขอ 208 เปนการกําหนดวิธีการยืมใน
กรณีที่เปนการยืมระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของรัฐดวยกัน ดังนั้น 
วิธีการดําเนินการในการนําครุภัณฑของหนวยงานของรัฐไปใหกลุมเกษตรกรและ
สหกรณยืมไปใช โดยเปนการยืมพัสดุประเภทใชคงรูปน้ัน หนวยงานของรัฐผูยืม
จะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 ขอ 208 ขอ 209 
และขอ 211 กลาวคือ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชในราชการน้ัน ใหผูยืมทํา
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยการให
บุคคลยืมไปใชนอกสถานที่ราชการ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของ
รัฐ   ผูใหยืมและผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่
ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหายหรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืม
จัดการแกไข ซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปน
พัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอยางเดียวกัน หรือ ชดใชเปนเงิน
ตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง 
กําหนด และเมื่อครบกําหนดยืมใหผูยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวง
พัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแตวนัครบกําหนด 

นอกจากเรื่องครุภัณฑที่ตองโอนและมีเรื่องของสิ่งกอสรางที่ตองขึ้น
ทะเบียนกับธนารักษ ซึ่งเปนงบประมาณของกลุมจังหวัดฯ ตองเขา ก.บ.ก.              
โอนอํานาจในการโอนตองเปนหัวหนากลุมจังหวัดหรือไม   

 

นางสาวเกศณิี  คุมบุงคลา  ขณะน้ีอยูระหวางการทําหนังสือมอบอํานาจเพิ่มเติม ใหผูวาราชการจังหวัด 
นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในกลุมจังหวัด ในการบรหิารจัดการสิ่งปลูกสรางไปแลว ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการ 
กลุมงานบริหารยุทธศาสตร ลงนามใหมีอํานาจต้ังแตการลงทะเบียนรับ และขึ้นทะเบียนกับธนารักษในพ้ืนที่น้ันๆ  
กลุมจังหวัดฯ   และสามารถอนุมัติ ใหหนวยงานเขาพื้นที่น้ันๆ ได 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 

 

 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 
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เลขานุการ   4.3 แนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและบริหาร
พัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334  เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ โดยไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
เห็นสมควรซอมความเขาใจและกําหนดแนวทางในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการ
เตรียมการจัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับกรณีตางๆ ดังน้ี 

1. การที่ถือวาหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่
จะใชในการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 11 ไดแกกรณีดังตอไปนี ้

1.1 กรณีเงินงบประมาณรายจายประจําปตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
หมายความถึง เมื่ออนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายหนวยงานของรัฐเปนที่ส้ินสุด
แลวกอนที่จะนําเสนอคณะกรรมการธกิารวิสามัญฯ 

1.2 กรณีเปนเงินงบประมาณรายจาย งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเปน หมายความถึง หนวยงานของรัฐไดรับความ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจาย งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน ที่หนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติแลว 

1.3 กรณีเปนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน หมายความถึง หนวยงาน
ของรัฐเจาของงบประมาณไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงานงบประมาณ
แลว และหนวยงานผูเบิกแทนไดยื่นแบบใบแจงการเบิกเงินงบประมาณแทนกันตอ
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี และกรมบัญชีกลางหรือ
สํานักงานคลงัจังหวัดไดตรวจสอบรายการถูกตองและมีเงินประจํางวดเพียงพอแลว 

1.4 กรณีเปนเงินงบประมาณที่ตองดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย ซึ่งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และ
ขอกําหนดใดๆ เก่ียวกับการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายของหนวยงาน
ของรฐั หมายความถึง หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบอํานาจจากหัวหนา
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หนวยงานของรัฐไดอนุมัติใหโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายแลว 
หรือสํานักงบประมาณไดอนุมัติแลว แลวแตกรณ ี

2. ตามขอ  1 เ ม่ือหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณตามขอ 1 ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปทั้ง
ปและประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐ และปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของ
หนวยงานของรัฐน้ัน และใหหนวยงานของรัฐ รีบดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เพื่อให
พรอมที่จะทําสัญญาหรือขอตกลงไดทันที เมื่อไดรับอนุมัติทางการเงินแลว 
กลาวคือ หนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนถึงขั้นตอนไดตัว
ผูขาย หรือผูรับจางไวกอนได กลาวคือ หนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางจนถึงข้ันตอนไดตัวผูขายหรือผูรับจางไวกอนได เวนแต ข้ันตอนการลงนาม
ในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในขอ 3 

3. ใหหนวยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจางกําหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญ
ชวนการจัดซื้อจัดจางไวดวยวา การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญา
หรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีที่
หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว
หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได 

 ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง 

4. ในการบันทึ กขอมู ลในระบบการจั ดซื้ อจั ดจ า งภาครั ฐด วย       
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) หนวยงาน
ของรัฐสามารถดําเนินการบันทึกขอมูลโครงการจัดซื้อจัดจางไดทันที โดยไมตอง
ระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงิน แตทั้งน้ีหนวยงานของรัฐตองตอง
บันทึกรหัสงบประมาณ และรหัสแหลงของเงินใหแลวเสร็จกอนการลงนามใน
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสอื 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ 

เลขานุการ  กลุมจังหวัดฯ ไดจัดทําโครงการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี
กําหนดการออกตรวจ 3 ชวง ดังน้ี 

  - ชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 
  - ชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2561 
  - ชวงที่ 3 ระหวางวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
  จึงขอความรวมมือจังหวัดประสานงานและกํากับหนวยงานสวนราชการที่

ไดรับจัดสรรงบประมาณกรอกแบบประเมิน เพื่อรอรับการตรวจติดตามโครงการ
ตามกําหนดการเบ้ืองตน 

  แบบประเมินอยากใหทุกโครงการกรอกแบบประเมินโครงการใหครบทุก
โครงการ ซึ่งการออกตรวจติดตามโครงการอยากออกตรวจทุกโครงการ แตดวย
หวงระยะเวลาที่มีไมพอ จึงออกตรวจไดเปนบางโครงการ โดยมีคณะกรรมการ
ออกตรวจติดตาม จํานวน 2 ชุด คือ  

1. คณะทํางานตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

2. คณะทํางานตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ประจําจังหวัด 

ซึ่งกําหนดไว 3 ชวง และตองขอความอนุเคราะหเจาของโครงการชวยนํา
ออกตรวจและใหขอมูลในเบื้องตนดวย 

  ไดมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ฉบับทบทวน และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 วากําหนดไวชวงไหน เพ่ือจังหวัดจะไดเตรียมความพรอมใน
การดําเนินงานไวรอ 

 

      จังหวดัอุดรธานีกําหนดไวชวงไหน 

 

 

     ประมาณชวงตนเดือนกันยายน 2561 

ประธาน 
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) 
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 

ประธาน 
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) 
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี 

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี 
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  ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2561 เดียวจะมีการแจงปฏิทินตามไปอีก
ครั้ ง และอีก เรื่องการจัดงานโครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการผลิต การ
ลงทุน การทองเที่ยว และการเกษตร กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (Esan Expo) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหวางวันที่ 28 
สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 โดยมีการแจงผูประกอบการเขารวมจัดรานคาเขา
รวมโครงการไวแลว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
********************************** 

ปดประชมุเวลา 12.00 น.   
 
  
     ลงชื่อ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวมาลินทร  พนัธุเดช) 

 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

ลงชื่อ  อนุชาติ  ตะระรัมย ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นายอนุชาติ  ตะระรัมย) 

  นักวเิคราะหนโยบายและแผนปฏิบัตกิาร 

ประธาน 
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) 
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี 


