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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 4/2558 

วันพฤหัสบดีที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดัอุดรธานี 

 
 
 

1. นายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

ประธานกรรมการ 

2. นายเอกชัย  รัตนโสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู  

รองประธาน
กรรมการ 

3. นายจ ารัส นาแฉล้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธาน
กรรมการ 

4. นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

รองประธาน
กรรมการ 

5. นายโสภณ  ทองโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 

รองประธาน
กรรมการ 

6. นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายบวรศักดิ์  สิงห์เชิดชูวงศ์ (แทน) พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นายอ าไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นางสาวพรรณี  วงศ์สง่า (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กรรมการ 
10. นายเมธี  อุ่นช่วย (แทน) ผู้อ านวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ 
11. นายชาญยุทธ วันด ี พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
12. นายวิโรจน์  พิเภก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
13. นางสุรัตดาร์  นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
14. นายธงชัย ปัญญาทิพย์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
15. นางปิติพร  ค าบัว (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
16. นายประเทศ  แย้มยินดี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ 
17. นายประเสริฐ  พงษ์ปิยทัตร์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
18. นางสาวจิรารัตน์  แก้ววจิิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
19. นางพรพรรณ  ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 
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20. จสอ. ฉลอง  ภูวิลัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง   

จังหวัดอุดรธานี 
กรรมการ 

21. นางนันท์นภัส  โปฎก (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการ 

22. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี 

กรรมการ 

23. นางวัฒนา  พิธรัตน ์  ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน 
 จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

24. ด.ต.เจนศึก  สารแสน  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด   
หนองคาย 

กรรมการ 

25. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี/ 
 (แทน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการและ
เลขานุการ 

26. นายพิชัย  พาศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

27. นายสุธี   ศรีทัดจันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

28. นายพรพิทักษ์  อ ามาตทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกเทศมนตรีเมืองเลย กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกเทศมนตรีต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกเทศมนตรีต าบลบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
9. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
10. นางสวรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 
11. นายเชิด สิงห์ค าป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน   

จังหวัดเลย 
กรรมการ ติดภารกิจ 

12. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
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13. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดภารกิจ 
14. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                       

จังหวัดหนองบัวล าภู 
กรรมการ ติดภารกิจ 

15. นายฉลาด สอดซ้าย คณะท างานองค์กรชุมชนต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
16. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะท างานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
17. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  กรรมการ ติดภารกิจ 
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกจิ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  
1. นายภูมิชัย  ราชพิตร  ภักดีวิเศษ นายอ าเภอนาวัง อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
2. นายสุภโชค  พนาลิกุล ปลัดอ าเภอเมืองนาวัง อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
3. นางขนิษฐา  โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู  
4. นายประชา  แสนกลาง ป้องกันจังหวัดหนองบัวล าภู 
5. นายอนุวรรตน์  ศรีสวัสดิ ์ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. นายโนรี ตะถา หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี อ าเภอกุมภาปี จังหวัดอุดรธานี 
7. นายชัยวัตต์ หัศกรรจ ์ หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
8. นางสาววนิดา  กองหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์           

จังหวัดอุดรธานี 
9. นายสมศักดิ์  ถนัดช่าง รอง ประธาน กธจ.อุดรธานี 
10. นายเจริญฤทธิ์  กองปรีชารัตน์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี 
11. นายยศเสถียร  ทองปั่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดเลย 
12. นายจรัส วงษ์ธรรม นวค.ช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
13. นางลดาวัลย์  โภคานิตย์ นวค.ช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
14. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
15. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
16. นางสาวศิรินภา วิเศษศิริ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
17. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
18. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธาน   เป็นการประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 4/2558 ของกลุ่มสบายดี โดยมี
เรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ คือ การประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 23 กรฎาคม 2558 ณ อาคาร
รัฐสภา กรุงเทพมหานคร และเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั งของส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี 
และจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ควรเร่งรัดการเบิกบ่ายให้แล้วเสร็จเนื่องจาก
ใกล้สิ นปีงบประมาณ 

ทีป่ระชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2558 
   ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 27 
พฤษภาคม 2558 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการฯ             
ทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/ว 2061 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 
2558 นอกจากนี ได้ เ ผยแพร่ล งบนเว็บ ไซต์ ของกลุ่ มจั งหวั ดฯ                              
ที่  www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. 
เพ่ือให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุง
แก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรอง
รายงานการประชุม 

ประธาน   ให้ข้อสังเกตุเรื่องของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ว่าในการประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 3/2557               
เมื่อวันพุธที่  27 พฤษภาคม 2558 ว่าผลการเบิกจ่ ายมากกว่ า                  
ครั งที่ 4/2558  

เลขานุการ   เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการรายงานผลการเบิกจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของการประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 3/2558                
และขอให้ที่ประชุมใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายที่รายงานในครั งนี   

นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์    ขอแก้ไขต าแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 
หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ  อ าเภอกุมภาปี จังหวัดอุดรธานี เป็น หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ  
     อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

มติที่ประชุม     แก้ไขรายงานการประชุมตามที่ขอแก้ไขและรับรองรายงาน            
     การประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

เลขานุการ   สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการ    
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ซึ่งได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2556 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท และเป็นงบพัฒนา                
กลุ่มจังหวัดฯ 311.363 ล้านบาท รวมทั งสิ น 316.363 ล้านบาท 

   ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ  6 โครงการ (52 รายการ)        
จากทั งหมด 8 โครงการ (54 รายการ) คงเหลือ 2 โครงการ (2 รายการ) 

   ผลการเบิกจ่ายรวม 305.680 ล้านบาท (ร้อยละ 96.62)     
ของงบประมาณทั งหมด โดยมีโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 
โครงการ (2 รายการ) ซ่ึงด าเนนิการในพื นท่ีจังหวดัหนองคาย ดังนี  

   1.ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ     
บ้านฝ้าย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย สิ นสุดสัญญาตั งแต่วันที่ 21 
ธันวาคม  2556 โครงการชลประทานหนองคาย  รับผิดชอบ รายงานว่า
ผลงานจ้างท าได้ร้อยละ 73.50 คาดว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายน 
2558 นี  จะมีผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเพิ่มขึ น 

ประธาน   โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ     
บ้านฝ้าย ด าเนินการอยู่ในขั นตอนไหนบ้าง 

นายโสภณ  ทองโสภา    ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้รับจ้างได้ส่ง

เอกสารส่ งมอบงานมายั ง โครงการชลประทานหนองคายแล้ ว
คณะกรรมการตรวจรับก าลังตรวจสอบเอกสาร และจะส่งเบิกมายังจังหวัด
ต่อไป 

เลขานุการ   2. ก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า–ขาออก/ห้องน  า/โรงจอดรถ/
Booth เจ้าหน้าที่พร้อมอาคารประกอบ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 473,500 
บาท เป็นงวดงานที่ต้องเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ซึ่งท าให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั งงานระบบคอมพิวเตอร์ใหม่  จึงขอยกเลิก
โดยมีหนั งสื อถึ งผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ดหนองคาย เ พ่ือขอคืน เ งิ น                  
และไม่ขอขยายเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
  จังหวัดหนองคายขอยกเลิกงวดงานเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่
ด่านศุลกากร และขอคืนเงินงบประมาณท่ีเหลือ จ านวน 473,500 บาท 
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นายโสภณ  ทองโสภา    ก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า–ขาออก/ห้องน  า/โรงจอดรถ/ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย Booth เจ้าหน้าที่พร้อมอาคารประกอบ รอหนังสือจากด่านศุลกากร

จังหวัด หนองคายเรื่องการแจ้งขอยกเลิกการด าเนินงาน และขอคืนเงิน 
งบประมาณ กิจกรรม งานเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร  
วงเงินงบประมาณ 473,500 บาท 

ประธาน   โครงการก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า–ขาออก/ห้องน  า/โรงจอด
รถ/Booth เจ้าหน้าที่พร้อมอาคารประกอบ เรื่องของการคืนเงิน
งบประมาณ  

นายโสภณ  ทองโสภา   เหตุผลในการขอคืนเงิน คือ เนื่องจากถ้ามีการเคลื่อนย้านบูธ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย     จะได้รับความเสียหาย และในการก่อสร้างถนน ส านักงานแขวงการทาง

จั งหวัดหนองคาย ได้มี การของบเ พ่ือปรับปรุ งถนน และของบ                  
เพ่ือด าเนินการก่อสร้างบูธมาด้วยเลย 

ประธาน   เร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการ
ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้ อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย                
ให้แล้วเสร็จ 

ที่ประชุม     รับทราบ 

3.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่ง ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 เป็นงบ
บริหารจัดการ 5 ล้านบาท และเป็นงบพัฒนาฯ 325 ล้านบาท รวม
ทั งสิ น 330 ล้านบาท  

  ผลการด าเนินงาน แล้วเสร็จ 3 โครงการ (53 รายการ)                 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 โครงการ (9 รายการ) ผลการเบิกจ่าย 
303.871  ล้านบาท  (ร้อยละ 92.08)  นั น 

  ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายรวม 307.109 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 
(ร้อยละ 93.06) เหลือที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 5 รายการ และยังไม่
เบิกจ่าย 22.890 ล้านบาท ดังนี  

  จังหวัดอุดรธานี 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 

ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 
งบประมาณ 3,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,112,000 บาท            
คงเหลือ 1,888,000 บาท 
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นายโนรี ตะถา     โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน  -     
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์หนองหานกุมภวาปี กุมภวาปี กิจกรรมที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ ก่อสร้างหอดูนก 
 จ านวน 2 แห่ง และก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ ขณะนี ก าลังลงพื นที่

ด าเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดหาเสาเข็ม คาดว่าภายในหนึ่งสัปดาห์  จะ
ด าเนินงานได้ ซึ่งทางส านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 10 ได้มีหนังสือเร่งรัด
ด าเนินด้วยแล้ว 

ประธาน   ติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ 

นายภาคภูมิ  ปุผมาศ   ข้อสังเกต ควรมีการจัดท าแบ็ลคลิสบริษัทที่ละทิ งงานหรือมี
ปัญหา ไม่ควรให้เข้ามาในกระบวนการและในส่วนของจังหวัดหนองคาย
เรื่องการขอคืนเงินงบประมาณ ส่วนราชการภายในจังหวัดควรมีการพูดคุย
กันก่อนเพราะในกรณีการมีเงินเหลือจ่าย จังหวัดอ่ืนจะเสียสิทธิ์ 

ประธาน   เรื่องรายชื่อของบริษัทที่ทิ งงาน ให้เอารายชื่อมาประกอบในการ
พิจารณาได้ แต่จะประกาศแบ็ลคลิส ไม่ได้ เพราะเรายังไม่ได้ประกาศ               
ให้เขาเป็นผู้ทิ งงานก่อนจึงจะด าเนินการได ้

   ในส่วนของจังหวัดหนองคาย ถ้ารู้ตั งแต่ต้นปีงบประมาณก็จะ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ทัน แต่เพ่ิงจะมารู้ตอนนี  คงต้องตกไปเป็นเงิน
รายได้ของแผ่นดิน 

ที่ประชุม      รับทราบ 

      2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูหินจอมธาตุ ต.กุดจับ   
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ  2,610,000 บาท สัญญา 12 กุมภาพันธ์ 
2558 สิ นสุด 10 สิงหาคม 2558 ผลการด าเนินงานร้อยละ 70 ยังไม่มี
ยอดเบิกจ่าย 

นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์    โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูหินจอมธาตุ  
หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ  ท าสัญญาเมื่อวันที่  12 ก.พ. 2558 เป็นเงิน 2,610,000 บาท                     

มีเงินเหลือจากการท าสัญญา 390,000 บาท สัญญาสิ นสุดวันที่ 10 
ส.ค. 2558 ส่งเบิกจ่ายเดือน มิ.ย. 2558 เป็นเงิน 1,305,000 บาท                 
ส่ ง เบิกจ่ ายเดือน ก.ค .2558 บาท รวมเบิกจ่ ายร้อยละ 90 %                        
ส่งเบิกจ่ายงวดสุดท้ายในเดือน ส.ค. 261,000 บาท เงินเหลือจ่ายจาก
สัญญา (ค่าปรับไม่ตอกเสาเข็ม) จ านวน 6,750 บาท 

ที่ประชุม     รับทราบ 

  3. การสรรหาและจัดท าเอกลักษณ์ (Brand Identity)              
ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดยืน  ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ                
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ในการแข่งขัน งบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 400,000 
บาท คงเหลือ 600,000 บาท 

เลขานุการ   ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เป็นหน่วยงานด าเนินการ
โดยการสรรหาและจัดท าเอกลักษณ์ (Brand Identity) โดยว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการออกแบบการจัดท า
เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งในการประชุมครั งนี จะมีวาระที่ผู้รับจ้าง          
จะขอน าเสนอผลงานต่อที่ประชุม ประกอบการส่งมอบงานครั งสุดท้าย                
ซึ่งจะกล่าวในวาระท่ี 5.2 ต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบ 

      จังหวัดหนองคาย 

เลขานุการ  1. จัดท าพื นที่สัญลักษณ์ของเมือง  (Land Mark) เพ่ือประชา - 
สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 6,012,760 บาท คงเหลือ 17,113,240 บาท 

2. ปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
สัตว์น  า จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 679,000 บาท ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

นายโสภณ  ทองโสภา  จัดท าพื นที่สัญลักษณ์ของเมือง  (Land Mark) เพ่ือประชา- 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย     สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย

ประมาณ 9 ล้านบาทเศษ ผลการด าเนินงานได้ประมาณ 90% อยู่
ระหว่างการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือท าก าแพงกันโครงสร้างจาก
ท่อนซุงที่จะมาในฤดูน  าหลาก โดยการก่อสร้างมีระยะห่างระหว่างเสา
ประมาณ 20 เมตร ประมาณเดือนครึ่งน่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ และ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 

  การปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์  
 สัตว์น  า จังหวัดหนองคาย โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นการจัดท า

ลานจอดรถ ซึ่งงบประมาณมาจาก 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งมาจากรายได้จาก
การเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น  า และอีกส่วนใช้งบที่ได้รับการจัดสรร
จากกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินงานในงวดที่หนึ่ง ขณะนี ยังรอวัสดุ             
เข้ามาในพื นที่  

ประธาน   ฝากทางจังหวัดหนองคาย ช่วยดูแลและเร่งรัดการเบิกจ่าย 
เพราะงบประมาณที่ยังเหลือ ไม่เบิกจ่ายยังคงมีเยอะ และให้เร่งด าเนินงาน
ให้แล้วเสร็จ  

ที่ประชุม     รับทราบ 
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3.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 
และเป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 12 โครงการ (63 กิจกรรมย่อย)                
319.468 ล้านบาท รวมทั งสิ น 324.468 ล้านบาท โดยมีผลการ
เบิกจ่ายภาพรวมเพ่ิมขึ นจากเดิม 149.159  ล้านบาท เป็น 161.097 
ล้านบาท (ร้อยละ 49.65) 
 
งบประมาณ ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ
ลงทุน 252.989 113.946           45.04    
ด ำเนินงำน 61.727 42.792             69.32    
รำยจ่ำยอืน่ 9.752 4.359              44.70    

รวม 324.468 161.097          49.65   
 

นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า    จากผลการเบิกจ่ายครั งที่แล้วมากกว่าครั งนี  เนื่องมาจาก 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  คราวที่แล้ว ก.บ.ก. ครั งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 

เป็นการประสานทางโทรศัพท์กับจังหวัดในกลุ่มจังหวัด แต่ในการประชุม
ครั งนี  เมื่อดูจากระบบ GFMIS ท าให้ยอดเงินน้อยกว่าคราวที่แล้ว  

ประธาน   ให้ดูจากระบบรายงานของคลังจังหวัดอุดรธานี เป็นหลักในการ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อทราบ 

      การเตรียมการไปชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
     ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เลขานุการ   กลุ่มจั งหวัดฯ ได้ เชิญประชุมส่วนราชการในกลุ่มจั งหวัด             

มาประชุมเพ่ือเตรียมข้อมูลชี แจงต่อคณะอนุฯ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 
2558  โดยมี ผอ.ส านักจัดท างบประมาณเขตพื นที่ 10 เข้าร่วมประชุม
ด้วย และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดท าข้อมูลส่งกลุ่มจังหวัดฯ ภายใน
วั น ที่  1 0  ก ร กฎ า ค ม  2 5 5 8  ปั จ จุ บั น เ อ ก ส า ร ยั ง ม า ไ ม่ ค ร บ                
โดยส่วนที่มาก่อนก็ได้จัดส่งให้ส านักงบประมาณช่วยดูให้ก่อน 
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ประธาน   ช่ วย เร่ งรั ด ให้ ส่ วนราชการที่ ยั ง ไม่ จั ดส่ งมาให้ครบถ้ วน                 

เพราะกลุ่มจังหวัดฯ ต้องจัดท าภาพรวมในรูปแบบ Power Point               
เพ่ือน าเสนอภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ 
โดยเสนอรายงานในสถานภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ ตัวชี วัดแต่ละด้าน 
เน้นที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ตัวเลขข้อมูล
ต่างๆ  ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือจะได้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน และเอกสาร
ควรจัดท าให้สมบูรณ์ 

เลขานุการ   ข้อเสนอแนะของ ผอ.ส านักจัดท างบประมาณเขตพื นที่ 10              
ได้ให้ข้อเสนอะแนะ เกี่ยวกับกับแจงรายละเอียด ดังนี   

1. งบด าเนินงาน เช่น การฝึกอบรม ไม่ใช้จัดซื อกระเป๋า              
และเสื อ 

2. งบรายจ่ายอื่น ให้รวบมรวบรายละเอียดที่ชัดเจน และขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณ 

3. งบลงทุน เน้น แบบ ปร 4 และ ปร 5 ไม่ ให้ซ  าซ้อน                    
กับงบฟังส์ชั่น และต้องมีความพร้อมของที่ดิน ต้องมีความชัดเจน                  
และพร้อมที่จะด าเนินการได้เลย 

นายจ ารัส  นาแฉล้ม    ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ ส านักงบประมาณได้ให้ค าแนะน ากับ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเกี่ยวกับการชี แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เรื่องของการจ้างออกาไนซ์ว่าไม่ควรเสนอแต่ควรเป็นการ           
จัดจ้างด าเนินการเอง 

ประธาน   การก่อหนี ผูกพันแล้วเสร็จหมดทุกจังหวัดหรือไม่เพราะถ้าไม่ทัน
ก็คงต้องตกไป 

เลขานุการ   ยืนยันครบทุกหน่วยงาน โดยในส่วนของจังหวัดอุดรธานี                  
และในส่วนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดก็ได้มีหนังสือแจ้งหมดแล้ว 

ประธาน   ย  าในเรื่องของงบด าเนินงานที่ห้ามก็ควรงด เช่น เสื อ กระเป๋า 
การจ้างออกาไนซ์ และเรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กระท าได้
เฉพาะกรณีที่มีข้อตกลงร่วมกันไว้เท่านั น และการขอหมวดงบประมาณ             
ที่ถูกต้องด้วย ในเรื่องของงบลงทุน ต้องมีแบบ ปร 4 และ ปร 5 ต้องมี
ความพร้อมในด้านพื นท่ีที่จะด าเนินงานหรือไม่   

ที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

5.1 จังหวัดหนองบัวล าภูขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

เลขานุการ  จังหวัดหนองบัวล าภูมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/282  
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน ในกิจกรรมพัฒนาระบบ
ตลาดต่างประเทศ งบประมาณ 8,317,160 บาท โดยคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มีมติเห็นชอบเมื่อคราว
ประชุม ครั งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  

  ในการนี พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู  ซึ่ ง เป็นหน่วยด าเนิน
โครงการฯ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนหมวดเงินเป็นงบรายจ่ายอ่ืน จากที่
เห็นชอบแล้ว จ านวน 8,317,160 บาท ขอเปลี่ยนแปลงเป็น จ านวน 
2,321,055 บาท ตามจ านวนงบประมาณที่ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม           
การขายในต่างประเทศจริง 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย    ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 การโอน 
     เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ 
     ประจ าปี ได้แก่ การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี  

(ก) กิจกรรม 
(ข) พื นที่ด าเนินโครงการ 
(ค) งบรายจ่าย 
(ง) เป้าหมายโครงการ 
(จ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
และ ข้อ 3 กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายจ่ายที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อ ก.บ.ก. ข้อ 4 เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ .  2548                
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2554 

ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ (หัวหน้า  
กลุ่มจังหวัด) มีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน 
ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดท าผลผลิต หรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน
เอกสารประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเพ่ือเพ่ิมเติม
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายตาม
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แผนงานเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ 

นายชาญยุทธ วันดี   โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน 
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู ง บ ป ร ะ ม า ณ  1 7 , 1 9 3 , 0 0 0  บ า ท  โ ด ย ไ ด้ มี ก า ร ว่ า จ้ า ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาด าเนินโครงการ โดยด าเนินกิจกรรม
หลักๆ จ านวน 3 กิจกรรม 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3. การพัฒนาระบบตลาด จ านวน 3 กิจกรรมย่อย 

- การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ 
- ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ต ล า ด อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์                          

(การออกแบบเว็ปไซด์) 
- การน าสินค้ าที่ ได้ รับการ พัฒนาไปจัดงานแสดง                  

ณ ต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 
และฟิลิปินส์ แต่ได้เปลี่ยนเป็นเวียดนามแทน เนืองจากไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มจังหวัด 

ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้ว จ านวน 13,625,452.50 สตางค์  
คิดเป็น 79.25 % คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายจ านวน 3,567,547.50 
สตางค์ คิดเป็น 20.70 % โดยจังหวัดหนองบัวล าภูเพ่ิงจะทราบว่าการ
จ้างที่ปรึกษาและการเดินทางไปต่างประเทศต้องอยู่ในหมวดงบรายจ่าย
อ่ืน จึงจะขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณจากงบด าเนินงานไปเป็นหมวดงบ
รายจ่ายอ่ืนตามที่เสนอขอ จ านวน 2,321,055 บาท ตามจ านวน
งบประมาณท่ีด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศจริง 

ประธาน   จากข้อระเบียบและกฎหมาย ในหลักการแล้ว ถ้าไม่กระทบ             
ต่อแผน เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว เป็นอ านาจของหัวหน้ากลุ่มที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามมติเห็นชอบของ ก.บ.ก. แต่กรณีดังกล่าวมีการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้ว ไม่ทราบว่าในการปฏิบัติสามารถกระท าได้มาก – น้อย 
เพียงใด ขอเรียนเชิญท่านคลังจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุมหารือด้วย 

นายภาคภูมิ  ปุผมาศ   ในส่วนของงบประมาณของพาณิชย์ ได้รับงบประมาณเยอะทุกปี  
ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์  -  และมีการตอบโจทย์ของกลุ่มจังหวัดหรือไม่อย่างไร 
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี   -  ต้องตอบโจทย์ตั งแต่ปีแรกท่ีท าได้อย่างไร เช่น การแสดงสินค้า

มีการเพ่ิม GDP ของกลุ่มจังหวัดได้อย่างไร ชาวบ้านก็ยังซื อสินค้าแพง             
อยู่เหมือนเดิม 

- ท าแล้ว GDP เพ่ิมขึ นไหม 
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- บูธที่ไปจัดแสดงที่ต่างประเทศมีการสั่งซื อสินค้าเพ่ิมขึ นจาก
เดิมเท่าไหร่ 

ประธาน   เดิมที่เขาให้มาจะด าเนินการเอง โดยอยู่ในหมวดงบด าเนินงาน
ทั งโครงการ แต่มาเปลี่ยนเป็นจ้างที่ปรึกษาเลยต้องเปลี่ยนหมวด
งบประมาณเป็นหมวดงบรายจ่ายอื่นเพราะไม่ได้ขอตั งแต่ต้น 

   ส าหรับขอสังเกตุของภาคประชาสังคมอยากให้มีรายละเอียดใน
งบประมาณ คือ มีข้อมูลไหมว่าไปจ าหน่ายสินค้าทั งภายในประเทศ             
และต่างประเทศ น่าจะมีตัวเลขรวมไว้ในภาพรวมรวมของกลุ่มจังหวัดฯ 
ว่าจ าหน่ายอะไร มีรายได้จ านวนเท่าใด 

   มีการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการบ้างไหม จุดเด่นๆ 
ของแต่ละจังหวัด ในหมวดค าของบประมาณด้วย  

   การเปลี่ยนหมวดงบประมาณยังสามารถท าได้ไหม เพราะมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ถึง จ านวน 13,625,452.50 สตางค์            
คิดเป็น 79.25 % คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายจ านวน 3,567,547.50 
สตางค์ คิดเป็น 20.70 % 

นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์   การเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
คลังจังหวัดอุดรธานี คือ 30 เมษายน 2558 และต้องก่อหนี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 

กรกฎาคม 2558 โดยภาพรวมเป็นตามท่ี ครม. ก าหนด ในช่วงนี คงจะท า
อะไรไม่ได้แล้ว คงต้องเบิกจ่ายในหมวดงบด าเนินงานไปก่อน เพราะไม่
สามารถด าเนินการอะไรได้แล้ว 

ประธาน   ให้ คลั งจั งหวั ด อุดรธานี  และคลั งจั งหวัดหนองบั วล าภู 
ปรึกษาหารือกันว่าสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณได้
หรือไม่ โดยให้ปรึกษากันก่อนอย่าเพ่ิงท าหนังสือ ว่าจะท าได้ไหม เพราะ
มันเลยเวลามาแล้ว 

มติที่ประชุม   ให้คลังจังหวัดหนองบัวล าภู และคลังจังหวัดอุดรธานี หารือกัน 
ผลเป็นประการใด ให้รายงานหัวหน้ากลุ่มจังหวัด และน าเข้าที่ประชุม 
ก.บ.ก. ในโอกาสต่อไป 

     5.2 การจัดท าเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของกลุ่มจังหวัดฯ 
นายอนุวรรตน์  ศรีสวัสดิ์    การจัดท าเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของกลุ่มจังหวัดฯ  
(แทน) ผอ. ROC    ขณะนี การด าเนินงานใกล้แล้วเสร็จ โดยมีการออกไปสอบถามกับผู้บริหาร

ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เพ่ือรับฟังความคิดเห็นแต่ละจังหวัด และ
พิจ า รณารู ปแบบความ เหมาะสมของแบบ  โ ดย โล โก้ เ ดิ มของ               
กลุ่มจังหวัด จะเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จึงได้มีการ
ปรับรูปแบบใหม่ ตามที่ได้ลงพื นที่และสอบถามผู้บริหาร ซึ่งปรับรูปแบบ
มา 2 ครั งแล้ว จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุม ดังนี  
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   โดยเมื่อได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ก็จะน าไปเป็นตีมในการ

ออกแบบประชาสัมพันธ์โลโก้ต่างๆ ต่อไป 
ความเห็นที่ประชุม   ผู้แทนของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ทั งภาครัฐและเอกชน รวมทั ง

ภาคประชาสังคม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องตามทัศนคติของตน 
และตามความรู้ ความเป็นมาของสัญลักษณ์ เอกลักษณ์ แต่ละจังหวัดที่
โดดเด่น หรือที่ขาดหายไป และขอแก้ไขเพ่ิมเติมในรายละเอียด 

ประธาน   ตามที่ผู้ว่าจ้างได้น าเสนอให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นนั น                
ได้ผ่านการกลั่นกรองแก้ไข ในระดับผู้บริหารมาแล้ว ส าหรับความเห็น      
ในที่ประชุม ก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ผู้รับจ้างรับข้อเสนอ
ความคิดเห็นต่างๆ ไปปรับรูปแบบทั ง 6 แบบใหม่ โดยให้ปรับเอา
เอกลักษณ์ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมาให้ครบทุกจังหวัด เช่น พญานาค 
ลุ่มแม่น  าโขง ผีตาโขน ไหบ้านเชียง และดอกบัว โดยต้องค านึกถึงหลัก
วิชาการของท่านด้วย เนื่องจากบางครั ง เมื่อท าตามข้อเสนอเสียทั งหมด            
ก็อาจจะดูไม่ดีก็เป็นได้ เพราะทางเราก็ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบ  

   ควรมีการจัดประชุมซึ่งอาจจะไม่ใช่การประชุม ก.บ.ก. ก็ได้ 
เพราะไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของ ก.บ.ก. โดยตรง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นอีก
สักครั งหนึ่งเพ่ือพิจารณาให้ความเป็นชอบว่าจะใช้สัญลักษณ์รูปแบบใด  

นายอนุวรรตน์  ศรีสวัสดิ์    ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และยินดีที่จะปรับ 
(แทน) ผอ. ROC   รูปแบบตามข้อเสนอของที่ประชุมต่อไป  
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ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
    6.1 จังหวัดหนองบัวล าภู ขอเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/

รายการใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558               
ที่ อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบแล้ว 

นายพรพิทักษ์  อ ามาตทัศน์   มติ ก.บ.ก. ครั งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  
(แทน) หน.ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู เห็นชอบให้จังหวัดหนองบัวล าภู ใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือน าไปด าเนินโครงการ       
ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ -
รั ตนราชสุ ดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เ นื่ อง ในโอกาสทรง เจริญ                 
พระชนมพรรษา  60 พรรษา 2 เมษายน 2558 งบประมาณ 
3,183,600 บาท  และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย                 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.)              
ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2558 ให้ความเห็นชอบแล้วนั น 

   เนื่องจากสภาพพื นที่ไม่เอื ออ านวยต่อการด าเนินการ เพราะเป็น
ที่ราชพัสดุ และอยู่ในเขตชุมชนเมืองหากด าเนินการแล้วอาจท าให้              
การด าเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพ จึงขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ ที่ อ.ก.น.จ. เห็นชอบแล้ว ดังนี  

(1) เปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นโครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  

(2) เปลี่ยนพื นที่ด าเนินการเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน  าเพชร
มงคล บ้านเฟ็กเ ฟ้ือย ต าบลหนองหว้า อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู                   
จังหวัดหนองบัวล าภู 

(3) เปลี่ยนหมวดรายจ่าย เป็นงบด าเนินงาน 
(4) เปลี่ยนหน่วยด าเนินการ เป็นที่ท าการปกครองจังหวัด

หนองบัวล าภู 
ประธาน   ขอให้ฝ่ายเลขานุการชี แจงข้อระเบียบกฎหมาย และแนวทาง

ปฏิบัติ 
เลขานุการ   กรณีที่ อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้น เป็นการให้

ความเห็นชอบแบบมีเงื่อนไขก่อนด าเนินการต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังนี  

(1) ขออนุญาตใช้ชื่อโครงการดังกล่าวจากส านักราชเลขาธิการ 
หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้เหมาะสม 
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(2) ท าบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลเมืองเพ่ือมอบหมายให้เทศบาล
เมืองหนองบัวล าภู เป็นผู้ดูแลรักษาภายหลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

(3) ระบุรายละเอียดการด าเนินโครงการที่สามารถเกิดประโยชน์
ร่วมกันแก่จังหวัดอ่ืนภายในกลุ่มจังหวัด และระบุรายละเอียดการด าเนิน
กิจกรรมให้ครบถ้วน โดยเฉพาะกิจกรรมศึกษาดูงานที่ยังขาดไป 

ประกอบกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่ายที่ 
อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบแล้ว จากเดิม “โครงการศูนย์การเรียนรู้             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” รายการ : ปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิงปืนเก่า ส าหรับใช้
ในการจัดนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ฯ สร้างระบบน  า ระบบไฟฟ้า                
สร้างห้องน  า ปรับปรุงพื นที่ส าหรับลานจอดรถ สร้างรั วกั นบริเวณโดยรอบ 
และจัดซื อวัสดุส าหรับใช้ในศูนย์เรียนรู้ฯ รายจ่ายลงทุน งบประมาณ 
3,183,600 บาท ขอเปลี่ยนแปลงเพื่อไปด าเนินโครงการ “โครงการ
ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน  า
เพชรมงคล)” รายการ : การด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
ประมง การจัดการรักษา/บ ารุงดิน การอนุรักษ์พืชสมุนไพร/อาหารประจ า
ถิ่น ด้านระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ ด้านข้าว ด้านหม่อนไหม 
การเรียนรู้และขยายผล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รายจ่าย             
งบด าเนินงาน งบประมาณ 3,183,600 บาท  

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 1 ส าหรับข้อ 2 
และข้อ 3 ซึ่งชี แจงว่าไม่สามารถด าเนินการได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ทั งหมด ซึ่งเป็นรายการที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่ อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบไว้
แล้ ว  ดั งนั น เ มื่ อที่ ป ร ะชุ ม  ก .บ . ก .  พิ จ า รณา ให้ ค ว าม เห็ นชอบ                  
การเปลี่ยนแปลงครั งนี ก็สมควรให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี               
ที่เก่ียวข้อง ดังนี   

(1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่เห็นชอบ
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณี          
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้เสนอ
ต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและก ากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว 

(2) มติที่ประชุมปรึกษาหารือของ ครม. เมื่อ 16 มิถุนายน 
2558 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 กรณีโครงการ/รายการอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีที่
รับผิดชอบและก ากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณา ให้ถือปฏิบัติตามมติ 
ครม. เมื่อ 2 มิถุนายน 2558 อย่างเคร่งครัด 
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ดังนั น เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ฝ่ายเลขานุการ              
ต้องขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ต่อ อ.ก.น.จ. ต่อไป 

ประธาน   เมื่อเจ้าของพื นที่ คือ จังหวัดหนองบัวล าภู ยังคงยืนยันว่าไม่
สามารถด าเนินรายการเดิมที่ อ.ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบไว้ได้อีกต่อไป 
และยืนยันต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการใหม่ ซึ่งยังไม่ได้เสนอรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบดูแล เพ่ือพิจารณา หากที่ประชุม ก.บ.ก. ไม่เห็นชอบทาง
จังหวัดหนองบัวล าภู จะต้องด าเนินการในรายการเดิมและก่อหนี ให้แล้ว
เสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2558 หากที่ประชุม ก.บ.ก. เห็นชอบ              
ให้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามที่เสนอขอ ก็ต้องกลับไปขอความ
เห็นชอบ อ.ก.น.จ. ก่อนด าเนินงานต่อไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และมอบให้ เลขานุการด าเนินการตามระเบียบ                     
ที่เก่ียวข้องโดยเร็วต่อไป 

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

 

เลิกประชุมเวลา 12.40 น.   
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