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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 3/2560

วันอังคาร ท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมบานผือ ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี



1. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท รองผูวาราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

3. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

4. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

5. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

6. นางวราภรณ  อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายจีรวัฒน  ไชยศรี (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นายทรงเดช  เชาช่ืน (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นางรวิภา เพชรฤาชัย (แทน) สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นางสาวพรรณี วงศสงา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
11. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ
12. นายเวียงชัย  แกวพินิจ ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
14. นางพิสมัย  นามแดง เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นางสาวพัชนพร  พันธุชิน (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
16. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
17. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
18. นายสินศักดิ์ชัยเดช  บรรยงค (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
19. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
20. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
21 .นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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22. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

23. นายชวลิต  จบดี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย กรรมการ
24. นายคํากอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ

25. นายเดช  ตะพานบุญ (แทน) นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
26. จาสิบเอกฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ

27. นายธนาดุลย  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

28. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

29. นายวิษณุ  พิลาสุทธ์ิ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

30. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
31. นางใบ  ฮาดดา ผูชวยคนพิการศูนยบริการคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
32. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
33. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

34. นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบูลย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

35. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ

36. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

37. นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

38. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

39. นายรุจิภาส  เศรษฐคํา พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
2. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

4. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ ติดภารกิจ

5. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดภารกิจ

6. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ ติดภารกิจ

7. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
8. นายเกรียงไกร ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม

1. นายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
2. นางสาวภานุพรรณ คําพุฒ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
3. นายชัยวัฒน  ภูมิวุฒิ สถาปนิกชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
4. นายวินัย  สุทธิประภา รอง ผอ.แขวงทางหลวงหนองคาย ฝายวิศวกรรม แขวงทางหลวงหนองคาย
5. นายพัฒนากร  โลกธาตุ นายชางชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
6. นางสาวสุขณกมล สุขศาสตร (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
7. นายปญญา ตดิมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
8. นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี
9. นายสุริยา  คําพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
10. นายขจรศักดิ์  จิตภิลัย หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
11. นางสาวปฐมนต  สารสมบัติ จนท.ประจําศูนยบริการเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
12. นายเชาววรรธน  กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเลย
13. นายสุธี ศรีทัดจันทรา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.จังหวัดเลย
14. นายยศเสถียร  ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย จังหวัดเลย
15. นายณัฐพงษ  มีโสภา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย จังหวัดเลย
16. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
17. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
18. นายวีระภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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19. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
20. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
21. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
22. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
23. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
24. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
25. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2560
แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ตามประกาศกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1
เรื่อง รายช่ือและองคประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการที่แตงตั้งใหมทั้งในสวน
ของหัวหนาสวนราชการและผูแทนภาคประชาสังคม จํานวน 9 คน ไดแก

หัวหนาสวนราชการ จํานวน 3 หนวยงาน
1. สหกรณจังหวัดหนองคาย
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู
3. เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู
ผูแทนภาคประชาสังคม จํานวน 6 คน
1. นายวิษณุ  พิลาสุทธ์ิ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

จังหวัดหนองคาย
2. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
3. นายเกรียงไกร ไทยออน  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลําภู
4. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู
5. นางใบ  ฮาดดา      ผูชวยคนพิการศูนยบริการคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ
6. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 2/2560
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2560
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือ ที่ มท
0224 (อด)/ว 1579 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 และไดเผยแพรลงบนเว็บไซต
ของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การประชุม
ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ันหากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุง
แกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม

เลขานุการ ขอแกไขรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2560 หนาที่ 18 การ
โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรณีหมวดรายจายงบลงทุนคาครุภัณฑ รายการเครื่องบดข้ีเล่ือยจากไมยางพารา
จํานวน 8 เครื่อง งบประมาณ 2,400,000.- บาท ของจังหวัดบึงกาฬ เน่ืองจาก
รายการมีขอมูลคลาดเคล่ือนในแบบใบแจงการเบิกจายงบประมาณแทนกัน
กลุมจังหวัดฯ จึงขอแกไขขอมูลใหถูกตอง ดังน้ี

ขอมูลเดิม ขอแกไขเปน
ขอมูลในระบบ e – Budgeting เปนงบ
ดําเนินงาน รายการ  คาจางเหมาถอด
แบบงานวิจัยยางพารา ทําตนแบบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ย า ง พ า  ง บ ป ร ะ ม า ณ
2,400,000.- บาท
ขอเปล่ียนแปลงเปน หมวดรายจายงบ
ลงทุนคาครุภัณฑ รายการเครื่องบดข้ีเล่ือย
จากไมยางพารา จํานวน 8 เครื่อง
งบประมาณ 2,400,000.- บาท
เพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมของโครงการ

จังหวัดบึงกาฬ
- งบครุภัณฑ รายการเครื่องบดข้ีเล่ือย
จากไมยางพาราทําตนแบบผลิตภัณฑ
ย า ง พ า ร า  จํ า น ว น 3 เ ค รื่ อ ง
900,000.- บาท
จังหวัดหนองคาย
- งบครุภัณฑ รายการเครื่องบดข้ีเล่ือย
จากไมยางพาราทําตนแบบผลิตภัณฑ
ย า ง พ า ร า  จํ า น ว น 2 เ ค รื่ อ ง
600,000.- บาท
จังหวัดเลย
- งบครุภัณฑ รายการเครื่องบดข้ีเล่ือย
จากไมยางพาราทําตนแบบผลิตภัณฑ
ยางพารา จํานวน3 เครื่อง 900,000.-บาท

ที่ประชุม เห็นชอบแกไขรายงานการประชุมตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว
3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เงินกันไวเบิกเหล่ือมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

เลขานุการ จังหวัดหนองคาย ขอกันเงิน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือจัดทําลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว อําเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 4,950,000 บาท

ผลการดําเนินงาน สัญญาเริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เน่ืองจาก การดําเนินการในสวนของการหลอ
ประติมากรรมสวนหนาของพญานาค มีรายละเอียดมาก จึงทําใหการดําเนินงาน
ลาชา ปจจุบันแลวเสร็จแลว อยูระหวางสงมอบงาน และนัดหมายคณะกรรมการ
ตรวจงานจาง และสงเบิกจายเงินตอไป

ผลการเบิกจาย เบิกจายแลว 940,500 บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย
4,009,500 บาท

นายสถาพร  พงษนาค ปจจุบันผลการดําเนินงาน ไดรอยละ80ในสวนของโครงสรางดําเนินการแลวเสร็จ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด คงเหลือการประกอบช้ินสวนของประติมากรรมและตกแตง คาดวาจะแลวเสร็จ
หนองคาย ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 เบิกจายแลว จํานวน 2,524,500.- บาท
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 2,425,500.- บาท
หนองคาย จังหวัดหนองคาย

นายชัยวัฒน  ภูมิวุฒิ งานกอสราง ช้ินสวนประติมากรรมทั้งหมดอยูบริเวณหนางานทั้งหมด
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง เหตุผลที่ลาชามาจากปญหาของผูรับจางเอง โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไดมีหนังสือเรงรัดไปยังผูรับจางแลว จากการสอบถามไปยังผูรับจาง

ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ จังหวัดหนองบัวลําภู เหลือที่ยังไม เบิกจาย จํานวน 1 กิจกรรม
ประกอบดวย กิจกรรม ขุดลอกคําปลาหลาย บานภูพานทอง หมู 2 ตําบลหนองบัว
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 118,740 ลูกบาศกเมตร

ผลการดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองหนองบัวลําภู ไดยกเลิก
สัญญาจางฯ แลว ไดสงเรื่องเบิกเงินตามปริมาณงานที่ทําได เปนเงิน 438,972.-
บาท คาปรับ 97,900.- บาท คงเหลือ 341,072.- บาท

ผลการเบกิจาย เบิกจายแลว จํานวน 438,972.- บาท (จํานวนเงินตาม
ปริมาณงานที่ทําได)
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นายโชติ  เช้ือโชติ การดําเนินงาน ดําเนินการไปแลวสวนหน่ึงประมาณ 80 % และไม
รองผูวาราชการจังหวัด สามารถดําเนินงานตอไป และคณะกรรมการตรวจการจางไปลงความเห็นใหมีการ
หนองบัวลําภู ยกเลิกสัญญา และไดเบิกเงินตามปริมาณงานที่ทําได เปนเงิน 438,972.- บาท
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด คาปรับ 97,900.- บาท คงเหลือ 341,072.- บาท โดยจังหวัดหนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู ไดแจงเรื่องมายังกลุมจังหวัดฯ แลว และเปนการส้ินสุด และบอกเลิกสัญญาแลว

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
380,534,200 บาท แบงเปน

งบลงทุน 355,728,000 บาท
งบดําเนินงาน 19,806,200 บาท
งบบริหารจัดการ 5,000,000 บาท

งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ
จังหวัดอุดรธานี 30,409,200 9,516,200 3,400,000 43,325,400 14,762,866 34.07
จังหวัดหนองคาย 126,852,000 100,000 400,000 127,352,000 3,449,419 2.71
จังหวัดเลย 69,702,000 2,870,000 400,000 72,972,000 2,279,375 3.12
จังหวัดหนองบัวลําภู 45,786,000 7,420,000 400,000 53,606,000 6,212,970 11.59
จังหวัดบึงกาฬ 82,878,800 - 400,000 83,278,800 49,190,360 59.07

รวมท้ังสิ้น 355,628,000 19,906,200 5,000,000 380,534,200 75,894,990 19.94

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ

3.2.1 จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 4 โครงการ 6 รายการ

เลขานุการ 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
งบประมาณ 29,970,000.- บาท จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก

1.1 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.1071 ทางเขาแหลงทองเที่ยว
ทะเลบัวแดง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
งบประมาณ 9,990,000.- บาท ลงนามในสัญญาจาง วงเงินจัดจาง
9,970,000 บาท เริ่มตนสัญญา 28 ธ.ค. 59 ส้ินสุดสัญญา 26 เม.ย. 60
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ดําเนินการแลวเสร็จ กรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานจางแลว เบิกจาย
เรียบรอยแลว

1.2 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.5044 แยก อด. 4013 ทางเขา
แหลงทองเที่ยววัดปาภูกอน อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.500
กิโลเมตร งบประมาณ 9,990,000.- บาท ลงนามในสัญญาจาง วงเงินจัดจาง
7,300,000 บาท เริ่มตนสัญญา 28 ธ.ค. 59 ส้ินสุดสัญญา 26 เม.ย. 60
ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการกอสรางพื้นทาง ความคืบหนา 70%

1.3 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.2348 ทางเขา
แหลงทองเที่ยววนอุทยานภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง
2.500 กิโลเมตร งบประมาณ 9,990,000.- บาท ลงนามในสัญญาจาง วงเงิน
จัดจาง 9,970,000 บาท เริ่มตนสัญญา 28 ธ.ค. 59 ส้ินสุดสัญญา 26 เม.ย. 60
ขณะน้ีอยูระหวางสงมอบงานและนัดหมายคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อตรวจการจาง
และสงเบิกจายเงินตอไป

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว งบประมาณ 1,377,200.- บาท
จํานวน 1 กิจกรรม คือ พัฒนาแหลงเที่ยวใหไดมาตรฐานสากลในพื้นที่ภูฝอยลม
อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี อยูระหวางเพาะไมดอกไมประดับ ปรับปรุง
ส่ิงกอสราง ความคืบหนา 90% เบิกจายแลว จํานวน 1,202,200.- บาท
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 175,000.- บาท

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน งบประมาณ 1,889,000.- บาท จํานวน 1 กิจกรรม
คือ พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน อยูระหวางการจัดฝกอบรมตามแผน ผลการเบิกจาย 1,841,920.-
บาท คงเหลือ 47,080.- บาท

4. โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัด อีสาน
ตอนบน งบประมาณ 6,250,000.- บาท ลงนามในสัญญาจางวันที่ 26 เม.ย.
2560 จัดจางในวงเงิน 5,550,000.- บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 180 วัน
สัญญาส้ินสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2560

ที่ประชุม รับทราบ
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3.2.2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 โครงการ 7 รายการ
นายสถาพร  พงษนาค จังหวัดหนองคายไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 2560 จํานวน 127 ลานบาท มีทั้งหมด จํานวน 2 โครงการใหญ 7 กิจกรรมยอย
หนองคาย สวนใหญจะเปนโครงการขนาดใหญ และไดมีการกอหน้ีผูกพันครบทุกโครงการแลว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งประกอบดวย
หนองคาย 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน

จํานวน 3 กิจกรรม
1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102

ตอนหนองบัว – ทาบอ ระหวาง กม.20+225 – กม.20+965 และ กม.
21+978 – กม.22+858 ตําบลโพนสา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ระยะทาง 1.620 กิโลเมตร งบประมาณ 33,827,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือแขวงการทางหนองคาย เริ่มตนสัญญา 30 ธ.ค. 2559 ส้ินสุด
สัญญา 28 พ.ค. 2560 ผลการดําเนินงานได 70% ยังไมมีการเบิกจาย
งบประมาณ

1.2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102
ตอนหนองบัว – ทาบอ ระหวาง กม.11+700 - กม.14+000 ตําบลปะโค
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร งบประมาณ
25,979,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงการทางหนองคาย
เริ่มตนสัญญา 30 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 28 พ.ค. 2560 ผลการดําเนินงาน
ได 70% ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ

1.3 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101
ตอน หนองคาย – หนองบัว ระหวาง กม.0+075 - กม.0+835 ผานพื้นที่
เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง
760.00 เมตร งบประมาณ 22,340,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวง
การทาง หนองคาย เริ่มตนสัญญา 31 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 30 พ.ค. 2560
ผลการดําเนินงานได 70% ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ

นายวินัย  สุทธิประภา การดําเนินงานทั้ง 3 กิจกรรม อยูระหวางการลงหินคลุกทั้ง 3 เสนทาง
(แทน) ผูอํานวยการ คงเหลือในข้ันตอนการ Recycling คาดวาจะแลวเสร็จทันตามสัญญาจางทั้ง 3 สัญญา
แขวงทางหลวงหนองคาย

ที่ประชุม รับทราบ
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นายชัยวัฒน  ภูมิวุฒิ 2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 4 กิจกรรม
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุบังพวน ตําบล
จังหวัดหนองคาย พระธาตุบั งพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ

9,361,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองคาย เริ่มตนสัญญา 29 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 5 ก.ย. 2560
ผลการดําเนินงานยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ เพราะในสัญญาตองดําเนินการ
ใหไดอยางนอย 15% ถึงจะเบิกจายงบประมาณได โดยภายในสัปดาห น้ี
จะเรงดําเนินการใหได 15% เพื่อจะไดเบิกจายงบประมาณ ตอไป

2.2 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวพระธาตุบุ  ตํ าบลปะโค
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 6,180,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย เริ่มตน
สัญญา 29 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 5 ก.ย. 2560 ผลการดําเนินงานยังไมมี
การเบิกจายงบประมาณ โดยภายในส้ินเดือนพฤษภาคม 2560 จะเรงรัดใหมีการ
เบิกจายงบประมาณ

2.3 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวถํ้าดินเพียง ตําบลผาตั้ ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 1,995,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย เริ่มตนสัญญา
28 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 24 ก.ย. 2560 ผลการดําเนินงานได 100%

2.4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวผาตากเส้ือ ตําบลผาตั้ ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,970,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย เริ่มตนสัญญา
16 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 15 เม.ย. 2560 ผลการดําเนินงานได 15%
คาดวาส้ินเดือน 2560 จะดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายแลวจํานวน 445,500.- บาท
คงเหลือ จํานวน 2,524,500.- บาท โดยส้ินเดือนพฤษภาคม 2560 จะเบิกจาย
งบประมาณที่เหลือทั้งหมด

ที่ประชุม รับทราบ

นายสถาพร  พงษนาค จังหวัดหนองคาย ขอรายงานผลการดําเนินงาน งบประมาณเหลือจาย
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 โครงการใหญ 5 กิจกรรมยอย
หนองคาย ซึ่งประกอบดวย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย
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1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
จํานวน 3 กิจกรรม ประกอบดวย

นายพัฒนากร  โลกธาตุ 1.1 ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายแยก ทล.2230 – บานคําโคกสวาง
(แทน) ผูอํานวยการ ตําบลอุดมพร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 9,700,000.- บาท
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย เริ่มตนสัญญา

5 เม.ย. 2560 ส้ินสุดสัญญา 4 ก.ค. 2560 วงเงินในสัญญา 6,890,000.- บาท
ผลการดําเนินงานได 15 % กําลังสงเบิกจายงบประมาณ คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา

1.2 ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบานนาหนัง ตําบลนาหนัง
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 9,000,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ สํานักงานแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย เริ่มตนสัญญา 5 เม.ย.
2560 ส้ินสุดสัญญา 4 ก.ค. 2560 วงเงินในสัญญา 6,500,000.- บาท
ผลการดําเนินงานได 20 % กําลังสงเบิกจายงบประมาณ คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา

1.3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมโยงการทองเที่ยว
สายบานใหมโพธ์ิชัย ม. 11 ต. นาหนัง - บานโนนสวาง ม. 4 ต.บานผือ อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย งบประมาณ 5,310,000.- บาท จะทราบผลการประกวดราคา
ในวันที่ 9 พ.ค. 2560

ที่ประชุม รับทราบ
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 2 กิจกรรม

ประกอบดวย
นายชัยวัฒน  ภูมิวุฒิ 2.1 กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยววัดผาตากเส้ือ ตําบลผาตั้ง
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 3,000,000.- บาท ไดประกาศ
จังหวัดหนองคาย หาตัวผูรับจางไปแลว 1 รอบ ผลปรากฏวาไมมีผูเสนอราคารับจาง ขณะน้ีกําลัง

ประกาศหาตัวผูรับจางรอบที่ 2 กําลังดําเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2560 น้ี
ถายังไมไดตัวผูรับจางคงตองหาวิธีดําเนินการตอไป

ประธาน งบประมาณเหลือจายมีเงื่อนเวลาในการดําเนินงานหรือไม
เลขานุการ ไมมีเงื่อนเวลาในการดําเนินการ สามารถดําเนินการตามระเบียบฯ ถาเกิน

ปงบประมาณก็สามารถกันเงินไวเบิกจายเหล่ือมปได
นายเผด็จ  สุขเกษม 2.2 ปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม ตําบลเวียงคุก
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว งบประมาณ

2,600,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย กําลังเสนอขออนุมัติ รายละเ อียดโครงการจากกรมศิลปากร
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ จากการประสาน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560



~ 12 ~

อธิบดีกรมศิลปากรจะอนุมัติรายการตามแบบที่จังหวัดเสนอขอ โดยจะสามารถ
ดําเนินการไดทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด

ที่ประชุม รับทราบ

3.2.3 จังหวัดเลย จํานวน 3 โครงการ 4 รายการ
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
รองผูวาราชการจังหวัดเลย จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุมที่ 0101

ตอนปากภู – โคกใหญระหวาง กม.14+050 – กม.17+050 ตําบลกกดู
อํ า เภอเ มืองเลย จั งห วัดเลยระยะทาง 3 .000 กิโลเมตร งบประมาณ
43,130,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 จังหวัดเลย
กอหน้ีผูกพันแลว เริ่มตนสัญญา 18 พ.ย. 2559 ส้ินสุดสัญญา 16 พ.ค. 2560
ผลการดําเนินงานดําเนินการเสร็จเรียบรอย อยูระหวางเบิกจายงบประมาณ

1.2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0202
ตอนปากชม – เชียงคานระหวาง กม.163+680 – กม.165+575 บานหวยซวก
ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคานจังหวัดเลย ระยะทาง 1.895 กิโลเมตร งบประมาณ
24,970,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จังหวัดเลย
กอหน้ีผูกพันแลว เริ่มตนสัญญา 1 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 29 พ.ค. 2560
ผลการดําเนินงานได 43 % คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม
คือ กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
งบประมาณ 1,202,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเลย กอหน้ีผูกพันแลว เริ่มตนสัญญา 23 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 21
เม.ย. 2560 ผลการดําเนินงานดําเนินการแลว

3. โครงการสงเสริมและพัฒนา SME กลุมจังหวัดภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 1 กิจกรรม คือ การสงเสริมและพัฒนา SME
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,870,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย ผลการดําเนินงานได 50%

ที่ประชุม รับทราบ
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3.2.4 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 โครงการ 7 รายการ
นายโชติ เช้ือโชติ 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
รองผูวาราชการจังหวัด จํานวน 1 กิจกรรมไดแก ปรับปรุงถนนสายถํ้าเอราวัณ- ถํ้าผาเวียง ตําบลนาแก
หนองบัวลําภู อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.280
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด กิโลเมตร และขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 6.317 กิโลเมตร พรอมงาน
หนองบัวลําภู ระบบระบายนํ้า งบประมาณ 15,814,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ

ที่ทําการปกครองอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู เริ่มตนสัญญา 20 ก.พ. 2560
ส้ินสุดสัญญา 15 ก.พ. 2561 ผลการดําเนินงานผูรับจางเขาดําเนินการแลว

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือ
พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวถํ้าเอราวัณ อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
ประกอบดวย 5 กิจกรรมยอย ไดแก

2.1 กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
บานผาอินทรแปลง – บานแสงทองพัฒนา ตําบล วังทอง (ชวงที่ 1) บานแสงทองพัฒนา
ตําบลวังทอง – บานหนองคอ ตําบลนาแก (ชวงที่ 2) ระยะทาง 5,500 เมตร
งบประมาณ 14,034,000.- บาท เริ่มตนสัญญา 7 มี.ค. 2560 ส้ินสุดสัญญา 13
ส.ค. 2560 ผลการดําเนินงานได 20%

2.2 กอสรางถนน คสล. สายบานแสงทองพัฒนา ตําบลวังทอง –
บานโคกกระทอ ตําบลนาเหลา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร งบประมาณ 1,392,900.- บาท เริ่มตนสัญญา 21 ก.พ. 2560
ส้ินสุดสัญญา 21 พ.ค. 2560 ผลการดําเนินงานดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายแลวเสร็จ

2.3 กอสรางถนน คสล. สายหลังภูผาวัง – บานผาอินทรแปลง
ตําบลวังทอง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,620,000.- บาท เริ่มตนสัญญา 21 ก.พ. 2560 ส้ินสุดสัญญา 21
พ.ค. 2560 ผลการดําเนินงานอยูในระหวางดําเนินการ

2.4 กอสรางถนน คสล. สายแยกบานแสงทองพัฒนา ตําบลวังทอง
– ภูรัง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,518 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร งบประมาณ
2,113,000.- บาท เริ่มตนสัญญา 21 ก.พ. 2560 ส้ินสุดสัญญา 21 พ.ค. 2560
ผลการดําเนินงานได 60%

2.5 ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. (โดยเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต)
สายบานแสงทองพัฒนา ตําบลวังทอง – บานไทยนิยม ตําบลวังทอง
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
11,600 ตร.ม. งบประมาณ 4,118,700.- บาท เริ่มตนสัญญา 10 มี.ค. 2560
ส้ินสุดสัญญา 7 มิ.ย. 2560 ผลการดําเนินงานผูรับจางยังไมเขาดําเนินงาน
จังหวัดทําหนังสือแจงผูรับจางเขาดําเนินงานเปนครั้งสุดทาย ถาผูรับจางยังไมเขา
ดําเนินงานจะบอกเลิกสัญญาจาง
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน จํานวน 1 กิจกรรม คือ พัฒนาดานทักษะชางฝมือ
ภาษา วัฒนธรรมตางประเทศของกลุมจังหวัด งบประมาณ 7,420,000.- บาท
หน วยงานรับ ผิดชอบ คือศูนยพัฒนาฝ มื อแรงงานจั งห วัดหนองบั ว ลํ าภู
ผลการดําเนินงาน แยกรายจังหวัด คือ

3.1 จั งหวัดหนองบั วลําภู  ได รับจัดสรรงบประมาณ จํ านวน
2,318,750.- บาท เบิกจายแลวจํานวน 2,022,760.- บาท คงเหลือจํานวน
295,990.- บาท

3.2 จังหวัดอุดรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3,246,250.- บาท
เบิกจายแลวจํานวน 2,129,570.- บาท คงเหลือจํานวน 1,116,680.- บาท

3.3 จังหวัดเลย ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 927,500.- บาท
เบิกจายแลวจํานวน 896,300.- บาท คงเหลือจํานวน 31,200.- บาท

3.4 จังหวัดหนองคาย ไดรับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 927,500.- บาท
ยังไมเบิกจายงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน ขอฝากจังหวัดหนองบัวลําภู เรื่อง โครงการจางเหมาปรับจุดเส่ียงและ
บริเวณอันตรายทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเชียงพิณ – หนองบัวลําภู ระหวาง กม.
15+998 – กม.19+875 งบประมาณ 16,135,000.- บาท สัญญาเริ่มตน
วันที่ 4 พ.ย. 2559 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 2 เมษายน 2560 และขยายสัญญาตออีก
7 วัน ถึงวันที่ 9 เมษายน 2560

ปญหาอีกอยางหน่ึง คือเรื่องการทิ้งงานของผูรับเหมาเอง ไม เขา
ดําเนินการ และเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง เน่ืองจากไมมีปายบอกทางและสัญญาณไฟ
แจงเตือน และปญหาหลักๆ ที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุบริเวณที่ทําการกอสรางนาจะมา
จากการออกแบบในการกอสราง

นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต จากการสอบถามไปยังแขวงทางหลวงหนองบัวลําภู ไดรับการบอกเลาวา
ประธานสภาอุตสาหกรรม จุดกลับรถบริเวณบานนิคมสงเคราะหเปนการออกแบบตามมาตรฐานสากล ซึ่งไม
กลุมจังหวัดฯ เปนอันตรายกับผูใชรถ ใชถนน แตที่ เหลืออีก 3 จุด เปนการออกแบบโดย

สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ)

ประธาน ส่ิงแรกที่ตองทํา คือ สงหนังสือแจงเรื่องไปยังอธิบดีกรมทางหลวง เพื่อขอ
สัญญาณไฟและอุปกรณแจงเตือนตางๆ สวนในเรื่องของการแกไขแบบตองให
กรมทางหลวงมาแกไขแบบถึงจะดําเนินการแกไขได
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นายโชติ เช้ือโชติ เรื่องการกอสรางโครงการดังกลาวฯ เปนปญหาอยางมากกับจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด หนองบัวลําภู โดยจังหวัดหนองบัวลําภู ไดมีการเรียกวิศวกรมาดูและปรับแกไข
หนองบัวลําภู ตลอด โดยเวลาที่อันตรายที่สุด คือ ชวงเวลากลางคืน โดยชวงกอนสงกรานต
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด กรมทางหลวง ไดออกมาดูบริเวณที่ดําเนินการกอสราง แตก็ไมไดรับการแกไขแต
หนองบัวลําภู อยางใด แตทราบวากรมทางหลวงจะสงวิศวกรมาดู จังหวัดคิดวานาจะเปนที่การ

ออกแบบผิดหลักวิศวกรรม

ประธาน ขอใหเปนมติที่ประชุม ก.บ.ก. ในการผลักดันและแกไขปญหาดังกลาว ดวย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

3.2.5 จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 โครงการ 5 รายการ
นายชาญชัย  คงทัน 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 5 กิจกรรม ไดแก
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด 1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุมที่ 0202
บึงกาฬ ตอนทากกแดง - บึงกาฬระหวาง กม.83+000 - กม.84+500 อําเภอพรเจริญ

จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร งบประมาณ 39,900,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ เริ่มตนสัญญา 7 ธ.ค. 2556
ส้ินสุดสัญญา 3 ต.ค. 2560 ผลการดําเนินงานเบิกจายแลว จํานวน 5,985,000.- บาท
คิดเปนรอยละ 15 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 33,915,000.- บาท

1.2 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สาย บก.3024
แยก ทล.212 – บานโสกกาม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร งบประมาณ 14,970,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ
คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เริ่มตนสัญญา 15 ธ.ค. 256 ส้ินสุดสัญญา 8 เม.ย.
2560 ผลการดําเนินงานดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ

1.3 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สาย บก.3012
แยกทล.222 - บานผาสวรรค เขตอําเภอเมืองบึงกาฬและอําเภอพรเจริญ จังหวัด
บึงกาฬ ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร งบประมาณ 14,980,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เริ่มตนสัญญา 15 ธ.ค. 256
ส้ินสุดสัญญา 8 เม.ย. 2560 ผลการดําเนินงานดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจาย
งบประมาณแลวเสร็จ
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1.4 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สาย บก.3006 แยกทล.212 -
บานนาขามเขตอําเภอเมืองบึงกาฬและอําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง
1.880 กิโลเมตร งบประมาณ 7,278,800.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เริ่มตนสัญญา 21 ธ.ค. 256 ส้ินสุดสัญญา 20 มี.ค.
2560 ผลการดําเนินงานดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ

1.5 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สาย บก.3009
แยก ทล.212 - บานโนนจําปาทอง เขตอําเภอเมืองบึงกาฬ,อําเภอเซกา และ
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร งบประมาณ
5,750,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เริ่มตน
สัญญา 21 ธ.ค. 256 ส้ินสุดสัญญา 15 มี.ค. 2560 ผลการดําเนินงานดําเนินการ
แลวเสร็จ เบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ

จังห วัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํ านวนทั้ ง ส้ิน
83,278,800.- บาท เบิกจายแลว จํานวน 49,190,360.- บาท คิดเปนรอยละ 59.07

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน 8 โครงการ 59 กิจกรรม
แบงเปน งบดําเนินงาน 8 กิจกรรม งบลงทุน 51 กิจกรรม รวม 281 รายการ
งบประมาณรายจายในลักษณะลงทุนที่ไดรับจัดสรรตาม พรบ. ทั้งส้ิน 281
รายการ งบประมาณ 1,131,477,420.- บาท งบประมาณรายจายในลักษณะ
ลงทุน ที่ไดรับจัดสรรจริง ทั้งส้ิน 281 รายการ งบประมาณ 1,117,587,020.-
บาท โดยแยกรายจังหวัด ดังน้ี

จังหวัด วงเงินงบลงทุน ลงนามภายใน
25 เม.ย. 60

ลงนามไมทัน
25 เม.ย. 60 รวม

อุดรธานี 123,645,300 14 56 70
เลย 139,570,400 9 16 25
หนองคาย 309,051,900 59 13 72
หนองบัวลําภู 153,187,800 2 15 17
บึงกาฬ 392,131,620 1 96 97

รวม 1,117,587,020 85 196 281

โดยขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ รายงานผลการดําเนินงานในสวนที่ยังไมลงนาม
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นายสุริยา  คําพันธ จังหวัดอุดรธานี จะมีปญหา คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ของสํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี สวนอีก 55 รายการลงในระบบหมดแลว
ชํานาญการ สํานักงานจังหวัด และสามารถกอหน้ีผูกพันไดทันภายใน 31 พ.ค. 2560
อุดรธานี
ที่ประชุม รับทราบ
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท จังหวัดเลย สามารถลงนามไดทัน ภายใน 31 พ.ค. 2560 ทุกรายการ
รองผูวาราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

ที่ประชุม รับทราบ

นายสถาพร  พงษนาค จังหวัดหนองคาย สามารถลงนามไดทัน ภายใน 31 พ.ค. 2560
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ทุกรายการ แตมีโครงการที่นาเปนหวงคือ โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
หนองคาย ใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยว : กิจกรรมหลักการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด และอุทยานทางธรณีวิทยาภายในกลุมจังหวัด : กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว
หนองคาย เพื่ อ รอง รั บการขยายตั วของอา เซี ยนจั งห วัดหนองคาย  งบประมาณ

26,000,000.- บาท หนวยดําเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน แตเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ออกนอกระบบแลว ไมสามารถดําเนินการ จึงตองเปล่ียน
หนวยดําเนินงานเปนสํานักงานจังหวัดหนองคาย ดําเนินการแทน ขณะน้ีกําลัง
เรงรัดการดําเนินการ

ประธาน ใหระบุในการประกาศหาตัวผูรับจางดวยวากรณีเงินงบประมาณถูกดึง
กลับ เน่ืองจากไมสามารถกอหน้ีไดทันภายใน 31 พ.ค. 2560 และจังหวัดอ่ืนๆ ที่
ยังไมไดระบุไวเหมือนกัน

ที่ประชุม รับทราบ

นายโชติ เช้ือโชติ จังหวัดหนองบัวลําภู มีทั้งหมด 17 กิจกรรม ลงระบบเพื่อหาตัวผูรับจาง
รองผูวาราชการจังหวัด ครบทุกกิจกรรมแลว แตปญหาที่พบในขณะน้ี คือกระบวนการในการจัดซื้อจัดจาง
หนองบัวลําภู ถามีการสะดุด ก็จะทําใหรวนทั้งระบบ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

ประธาน อยู ในระบบทั้ง 17 กิจกรรม และถาไมมีปญหาจะทันทุกกิจกรรม
ใชหรือไม
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นายโชติ เช้ือโชติ อยูในระบบทั้ง 17 กิจกรรม และถาไมมีปญหาในกระบวนการจัดซื้อ
รองผูวาราชการจังหวัด จัดจาง จะทันทุกกิจกรรม
หนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

ที่ประชุม รับทราบ

นายชาญชัย  คงทัน จังหวัดบึงกาฬ มีทั้งหมด 97 กิจกรรม ลงนามแลว 2 กิจกรรม คือ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวโนนหนองเลิง งบประมาณ 37,000,000.- บาท
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด หนวยงานดําเนินงาน คือ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ ลงนามในสัญญาจาง วันที่ 1 พ.ค. 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 25 ส.ค. 2561

วงเงินในสัญญาจาง 33,632,000.- บาท
2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโงง จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ 49,000,000.- บาท หนวยงานดําเนินงาน คือ สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ลงนามในสัญญาจาง วันที่ 1 พ.ค. 2560 ส้ินสุด
สัญญาวันที่ 23 ก.ย. 2561 วงเงินในสัญญาจาง 41,894,000.- บาท

และอยูระหวางรอลงนามในสัญญาจาง คือ
1. พัฒนาแหล งท อ ง เที่ ย วและการค า ชายแดน ( ตลาดลาว )

สวนสาธารณะบึงสวรรค งบประมาณ 25,000,000.- บาท หนวยงานดําเนินงาน
คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ลงนามในสัญญาจาง วันที่ 9
พ .ค . 2560 ส้ินสุด สัญญา วันที่ 3 ก .ค . 2561 วงเ งิ น ใน สัญญาจ า ง
21,950,000.- บาท

2. กอสราง landmark และหอชมวิวจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ
50,000,000.- บาท หนวยงานดําเนินงาน คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ ลงนามในสัญญาจาง วันที่ 16 พ.ค. 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 7
พ.ย. 2561 วงเงินในสัญญาจาง 45,890,000.- บาท

3. กอสรางปรับปรุงระบบประปาในแหลงทองเที่ยว  จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 22,902,400.- บาท หนวยงานดําเนินงาน คือ สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดบึงกาฬ อยูระหวางรอลงนามในสัญญาจาง คาดวาจะลงนามได
ภายในวันที่ 19 พ.ค. 60

4. กิจกรรมสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปร
รูปการผลิต (ยางพารา) งบประมาณ 224,947,460.- บาท หนวยงาน
ดําเนินงาน คือ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ อยูระหวางดําเนินการ
หาตัวผูรับจาง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 31 พ.ค. 2560

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อทราบ

หนังสือส่ังการ/ขอระเบียบ
เลขานุการ 1. หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0402/ว 79 ลงวันที่ 2

พฤษภาคม 2560 เรื่องการขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงบประมาณไดกําหนดแนว
ทางการบริหารงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จะตองกอหน้ีผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 และหากเปน
รายการที่มีวงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท ตองเบิกจายงบประมาณใหเสร็จส้ิน
ภายในไตรมาส 3 น้ัน

เน่ืองจากปจจุบันมีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน จํานวนมาก
อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และไมสามารถกอหน้ีผูกพันใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 25 เมษายน 2560 สํานักงบประมาณจึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการกอหน้ี
ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหากเปนรายการที่มี
วงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท ใหเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2560

2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2345
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจาย กระทรวงมหาดไทย
แจงวา รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ประธานกรรมการพิจารณาการ
จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เห็นชอบในหลักการใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจาย ใหเปนไปตามประกาศ
ก.น.จ. เรื่องการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
จังหวัด และกลุมจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอใหจังหวัด
และกลุมจังหวัดดําเนินการใชจายงบประมาณที่มีเหลือจายใหเปนไปตามแนวทาง
ดังกลาว

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เพื่อพิจารณา
5.1 ขอใช เ งินเหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการ ขอระเบียบ/ประกาศ
(1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม

จังหวัดแบบบูรณาการ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2554

ขอ 6 การใชงบประมาณเหลือจายของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดที่ ได
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการแลว ใหนําความในขอ 3
ขอ 4 และ  ขอ 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม

(2) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม

ขอ 25 หัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจโอนและหรือ
เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายภายใตแผนงานเดียวกันที่เหลือจายจากการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว ไปใชจายเปนรายจายใดๆ ได แต
มิใหนําไปใชจายเปนรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาที่ดิน หรือรายการกอ
หน้ีผูกพันขามปงบประมาณ และมิใหนําไปใชจาย หรือสมทบจายเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวที่ไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน
และ แผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว ให
โอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ

การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหน่ึง เพื่อ
จัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหน่ึงลานบาทและต่ํา
กวาสิบลานบาทตามลําดับ และการโอนหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑ
ยานพาหนะเดิม

สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกําหนดขอบเขต
หรือขอจํากัดการใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหน่ึงและวรรคสองไดตามลําดับ

กลุมจังหวัดฯ  สรุปรายงานเงินเหลือจาย โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเงินเหลือ
จาย จํานวนทั้งส้ิน 3,869,200.- บาท โดยมีหนวยงานที่ขอใช คือ

จังหวัดอุดรธานี โดย
1. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) ขอใชเงินเหลือจายเพื่อ

ดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิวผารับอรุณ ภูฝอยลม สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) งบดําเนินงาน งบประมาณ 2,200,000.- บาท
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นายปญญา  ติดมา โครงการปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิวผารับอรุณ ภูฝอยลม สํานักบริหารพื้นที่
(แทน) ผูอํานวยการ อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) งบประมาณ 2,200,000.- บาท ประกอบดวย ทั้งหมด
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 8 กิจกรรม ไดแก

1. จางเหมาปรับปรุงระบบไฟสองสวางระยะทาง 300 เมตร (ติดตั้ง
หลอดไฟ 10 จุด  เดินสายไฟรอยทอ PVC ติดตั้งเบรกเกอร 2 จุด) งบประมาณ
100,000.- บาท

2. จางเหมาปรับปรุงปายส่ือความหมายขนาด 1.5 X 3 เมตร จํานวน 2
ชุดๆ ละ 40,000.- บาท (ปนปูนเลียนแบบธรรมชาติ) งบประมาณ 80,000.- บาท

3.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลานจอดรถยนต งบประมาณ 130,000.- บาท
4. จางเหมาซอมแซมระเบียงชมวิวทิวทัศน (บานสนมังกร) งบประมาณ

180,000.- บาท
5.ปรับปรุงลานกางเต็นท ประกอบดวย

- จัดซื้อหญา จํานวน 2,500 ลบ.ม.ๆ  ละ 32 บาท เปนเงิน 80,000.- บาท
- จัดซื้อเต็นทพักแรม ขนาด 4 คน จํานวน 54 หลังๆ ละ 2,500.- บาท

เปนเงิน 135,000.- บาท
- รวมเปนเงินงบประมาณทั้งส้ิน 215,000.- บาท

6.ปรับปรุงภูมิทัศน ประกอบดวย
- จัดซื้อดินปลูกตนไม จํานวน 200ลบ.ม.ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน

120,000.- บาท
- จัดซื้อตนกุหลาบวาเลนไทน จํานวน 5,000 ตน ลๆ 45 บาท เปนเงิน

225,000.- บาท
- จัดซื้อตนไทรเกาหลี จํานวน 1,500 ตน ลๆ 300 บาท เปนเงิน

450,000.- บาท
- รวมเปนเงินงบประมาณทั้งส้ิน 795,000.- บาท

7. ซอมแซมทางเดินในสวนไมดอกระยะทาง 500 เมตร งบประมาณ
350,000.- บาท

8. ขยายระบบไฟฟาสองสวางบริเวณสวนไมดอก งบประมาณ 350,000.- บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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2. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ขอใชเงินเหลือจาย
เพื่อดําเนินโครงการเที่ยวสบายใจไปสบายดี งบดําเนินงาน 1,600,000.- บาท
งบประมาณ 1,669,200.- บาท

นางสาวสุขณกมล สุขศาสตร โครงการเที่ยวสบายใจไปสบายดี งบประมาณ 1,600,000.- บาท
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬา ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก
จังหวัดอุดรธานี 1.1 จางเหมาจัดทําหนังส้ัน เรื่อง คุณทองโบราณ สุนัขที่โครงกระดูกถูก

ขุดพบบริเวณแหลงโบราณคดีบานเชียง และไดรับพระราชทานช่ือจาก ร.9
เพื่อกระตุนการทองเที่ยว

1.2 จัดทัวรส่ือมวลชนและประชาชนที่สนใจเพื่อสรางความคุนเคยใหกับ
แหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดสบายดี

1 .3 จ า ง เหมาจัดทํ าห นัง สือ คู มือการทอง เที่ ยวในกลุ มจั งห วัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เลขานุการ งบประมาณคงเหลือ ทั้งหมด จํานวน 69,200.- บาท

ประธาน เพิ่มเติมใหสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี และปรับแกไข
รายละเอียดโครงการ และกิจกรรมเพิ่มเติม

มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.2 ขอโอนเปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัดหนองบัวลําภู รายการเงินเหลือจายตามแผนปฏิบัติราชการ
กลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดําเนินกิจกรรมจัดทําลานคาชุมชน
ใหไดมาตรฐาน สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกลุมจังหวัด ตลาดหวยเดื่อ
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 10,470,000 บาท ขอเปล่ียน
หนวยดําเนินการจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
ขอเปล่ียนแปลงเปนที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู

นายโชติ เช้ือโชติ จัดทําลานคาชุมชนใหไดมาตรฐาน สงเสริมการคา การลงทุน และการ
รองผูวาราชการจังหวัด ทองเที่ยวกลุมจังหวัด ตลาดหวยเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ
หนองบัวลําภู 10,470,000 บาท เปนการยายตลาดหวยเดื่อ จาก สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด จังหวัดหนองบัวลําภขูอเปล่ียนแปลงเปนที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู ซึ่งจะไดตรงกับกรอบอํานาจหนาที่ และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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5.3 ขอโอนเปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

5.3.1 จังหวัดหนองคาย ขอเปล่ียนแปลงหนวยดําเนินงาน

กิจกรรมเดิม กิจกรรม/รายการท่ีเปล่ียนแปลงแกไข
โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
เพื่อรองรับการทองเที่ยว : กิจกรรมหลักการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานทางธรณีวิทยาภายในกลุม
จังหวัด : กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อรองรับ
การขยายตัวของอาเซียนจังหวัดหนองคาย งบประมาณ
2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . - บ า ท  ห น ว ย ดํ า เ นิ น ง า น  คื อ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพเพื่อ
รองรับการทองเที่ยว : กิจกรรมหลักการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานทางธรณีวิทยาภายในกลุม
จังหวัด : กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อรองรับ
การขยายตัวของอาเซียนจังหวัดหนองคาย งบประมาณ
2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . - บ า ท  ห น ว ย ดํ า เ นิ น ง า น  คื อ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเปล่ียนแปลงเปนสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย เปนหนวยงานดําเนินการ

นายสถาพร  พงษนาค จังหวัดหนองคาย ขอเปล่ียนหนวยดําเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด แหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยว : กิจกรรมหลัก
หนองคาย หลักการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานทางธรณีวิทยาภายใน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด กลุมจังหวัด : กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัว
หนองคาย ของอาเซียนจังหวัดหนองคาย งบประมาณ 26,000,000.- บาท หนวย

ดําเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเปล่ียนแปลง เปนสํานักงานจังหวัด
หนองคาย เปนหนวยงานดําเนินการ เน่ืองจากมีขอส่ังการผานระบบวิดีทัศน
ทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย (VCS) วามหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไม
สามารถขอใชงบประมาณที่ผานกลุมจังหวัดฯ ได

ประธาน เน่ืองจากอะไร ถึงไมสามารถดําเนินการได

เลขานุการ เน่ืองจากขอส่ังการผานระบบวิดีทัศนทางไกล ของกระทรวงมหาดไทย (VCS)
วามหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไมสามารถขอใชงบประมาณที่ผานกลุมจังหวัดฯ
ได เพราะระเบียบในจัดซื้อ จัดจาง แตกตางกัน จึงทําใหไมสามารถดําเนินการได
จึงตองมีการเปล่ียนหนวยดําเนินการแทน ในการน้ี สํานักงานจังหวัดหนองคาย
จึงขอเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการแทน จึงขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.บ.ก. เพื่อโอนเปล่ียนแปลงหนวยดําเนินการแทน

ประธาน ไมเก่ียวกับวามหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งอยูนอกจังหวัด
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เลขานุการ ไมเก่ียวของ ข้ึนอยูกับระเบียบในการจัดซื้อ จัดจาง และการโอนเงิน
งบประมาณใหเปนหนวยดําเนินงาน

และขอเพิ่มเติม เรื่อง จากการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่
28 มีนาคม 2560 จังหวัดหนองคาย ขอเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ
จากโครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยว
: กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของอาเซียนจังหวัด
หนองคาย งบประมาณ 26,000,000.- บาท เปนงบลงทุนคาที่ดินส่ิงกอสราง
จํานวน 26,000,000.- บท ขอเปล่ียนแปลงเปนคาครุภัณฑ 5,934,619.- บาท
และคาส่ิงกอสราง จํานวน 20,065,381.- บาท และหลังจากเรื่อง ผาน ก.บ.ก.
แลว กลุมจังหวัดฯ ไดจัดสงเรื่องไปยังสํานักงบประมาณ โดยขอเปล่ียนแปลงแยก
หมวดครุภัณฑ และคาที่ดินส่ิงกอสราง โดยสํานักงบประมาณ ไดแจงวาการจัดสรร
งบประมาณจํานวน 26,000,000.- บาท ถูกตองแลว เพราะครุภัณฑ ที่ขอ
เปล่ียนเปนครุภัณฑยอยในหมวดคาส่ิงกอสราง จึงไมมีความจําเปนที่จะตองขอโอน
เปล่ียนแปลงรายการ และขอเพิกถอนมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ แลว โดยจังหวัด
หนองคาย สามารถดําเนินการไดเลย

ประธาน ไมจําเปนตองเพิกถอน แตถือวาที่ประชุมฯ รับทราบ และเปนมติที่ประชุมฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.3.2 จังหวัดหนองบัวลําภู ขอเปล่ียนแปลงหนวยดําเนินงาน/กิจกรรม/
รายการ ดังน้ี

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน จังหวัดหนองบัวลําภู ขอเปล่ียนแปลงหนวยดําเนินงาน/กิจกรรม/รายการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
ชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

กิจกรรมเดิม กิจกรรม/รายการท่ีเปล่ียนแปลงแกไข
1. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพเพื่อ
รองรับการทองเท่ียว กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงนิเวศและอุทยานทางธรณีวิทยาภายในกลุมจังหวัดฯ

1.1 กิจกรรม ศูนยการเรียนรูดาราศาสตรและทองฟาจําลอง
แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศภูพานนอย ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
หนวยดําเนินงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 23,694,000 บาท

หนวยดําเนินงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
รวมกับ ศูนยปาไมจังหวัดหนองบัวลําภู
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กิจกรรมเดิม กิจกรรม/รายการท่ีเปล่ียนแปลงแกไข
1.2 กิจกรรม ถนนเช่ือมระหวางบานหวยทราย ตําบลหนองบัว

อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ถึง อําเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี ระยะทาง 4,400 เมตร
หนวยดําเนินงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 20,600,000 บาท

หนวยดําเนินงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
รวมกับ ศูนยปาไมจังหวัดหนองบัวลําภู

2.โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียว กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1 กิจกรรมหลัก : กอสรางสนับสนุนจุดขาย Land Mark
เช่ือมแหลงทองเท่ียวภูพานนอย วนอุทยานบัวบาน พระพุทธชยันตี
และอุทยานนํ้าตกเฒาโต

2.1 กิจกรรม สรางสะพานขามถนนภูพานนอย – ศาลปูหลุบ
หนวยดําเนินงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 9,964,300 บาท

หนวยดําเนินงาน แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู

2.2 กิจกรรม สรางทางเช่ือมภูพานนอย – วนอุทยานบัวบาน –
พระพุทธชยันตี
หนวยดําเนินงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 5,686,400 บาท

หนวยดํา เนินงาน ศูนยปาไมจั งหวัดหนองบัวลําภู รวมกับ
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

3. โครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา
OTOP และวิสาหกิจชุมชน บนเสนทาง ROUTES

3.1 กิจกรรม กอสรางศูนยจําหนวยสินคา OTOP เพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวภูพานนอย
หนวยดําเนินงาน หนวยดําเนินการ สนจ.หนองบัวลําภู
งบประมาณ 19,085,000 บาท

กิจกรรม กอสรางศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมืองเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวภูพานนอย
หนวยดําเนินงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู

นายขจรศักดิ์  จิตภิลัย สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู ขอเปล่ียนแปลงหนวยดําเนินงาน/
หัวหนากลุมยุทธศาสตร กิจกรรม/รายการ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
และสารสนเทศ
(แทน) เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู

กิจกรรมเดิม กิจกรรม/รายการท่ีเปล่ียนแปลงแกไข
4. โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและประมง

4.1 กิจกรรม สงเสริมราชินีขาวเหนียว
หนวยดําเนินงาน สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 51,363,000 บาท

ขอเปล่ียนแปลงหนวยดําเนินงานแยกเปน 2 หนวย ดังน้ี
1. กิจกรรม สงเสริมราชินีขาวเหนียว
หนวยดําเนินงาน สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 35,350,000 บาท
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กิจกรรมเดิม กิจกรรม/รายการท่ีเปล่ียนแปลงแกไข
กิจกรรมยอย สงเสริมเมล็ดพันธุดี งบประมาณ 34,020,000 บาท

พ้ืนท่ีดําเนินการ 85,000 ไร เกษตรกร 17,000 ครัวเรือน
- สนับสนุนเมล็ดพันธุดี จํานวน 850,000 กิโลกรัม งบประมาณ
18,350,000 บาท
- ประชุมช้ีแจงโครงการ เกษตรกรเปาหมาย 17,000 คน งบประมาณ
3,230,000 บาท
- ฝกอบรมวิทยากรกระบวนการ จํานวน 12 คน งบประมาณ
15,200 บาท
- ฝกอบรมเกษตรกร จํานวน 17,000 ราย งบประมาณ
5,151,000 บาท
- ศึกษาดูงาน จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 100 คน รวม 300 คน
งบประมาณ 1,118,200 บาท
- จัดงานรณรงคและสาธิตการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว
งบประมาณ 551,100 บาท
- ตรวจวิเคราะหดิน งบประมาณ 3,200,000 บาท
- สนับสนุนการผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูขาว งบประมาณ
1,454,500 บาท
- คาวัสดุสํานักงาน งบประมาณ 450,000 บาท
- คาเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะเจาหนาท่ีฯ จํานวน 70 คน งบประมาณ
500,000 บาท

กิจกรรมยอย เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปกลุมวิสาหกิจชุมชน

งบประมาณ 1,330,000 บาท
- เครื่องสีขาวกลองและขาวขาว จํานวน 10 เครื่อง งบประมาณ
700,000 บาท
- เครื่องซีลสุญญากาศ จํานวน 9 เครื่อง งบประมาณ 405,000
บาท
- ชุดตะแกรงตากขาว จํานวน 9 ชุด งบประมาณ 225,000 บาท

2. กิจกรรม สงเสริมราชินีขาวเหนียว (บํารุงดิน) หนวยดําเนินงาน
ส ถ า นี พั ฒ น า ท่ี ดิ น จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลํ า ภู  ง บ ป ร ะ ม า ณ
16,013,000 บาท

นายชวลิต  จบดี ขอสอบถามในเรื่องของกิจกรรมสรางทางเช่ือมภูพานนอย – วนอุทยาน
(แทน) นายกเทศบาลเมืองเลย บัวบาน – พระพุทธชยันตี อยู ในเขตวนอุทยานและอุทยานดวย หลังจาก

เปล่ียนแปลงหนวยดําเนินการแลวสามารถดําเนินการไดเลยหรือไม
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นายโชติ เช้ือโชติ กิจกรรมและโครงการที่จะดําเนินการสวนใหญจะมีส่ิงปลูกสรางเดิมอยูแลว
รองผูวาราชการจังหวัด การดําเนินการสวนใหญจึงเปนการปรับปรุงและกอสรางเพิ่มเติมเทาน้ัน เชน
หนองบัวลําภู กิจกรรม ศูนยการเรียนรูดาราศาสตรและทองฟาจําลอง แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ภูพานนอย ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีอาคารเรียบรอยแลว
หนองบัวลําภู โดยเปนการตอเติมและเพิ่มเติม โดยใหหนวยงานที่ดูแลโครงการเปนผูเขียน

โครงการเพื่อใหสอดรับ และรักษาปาไปพรอมกัน โดยศูนยปาไมจังหวัด
หนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินการ และจังหวัดไดขออนุญาตเรื่องขอดําเนินการ
ไปยังกรมปาไมเรียบรอยแลว และ แจง มท. เพื่อทราบดวยแลว

ประธาน ถาเปนโครงการที่อยูในเขตปาไม ตองขออนุญาตไปยังกรมปาไม แต
โครงการที่อยูเขตอุทยานก็ใหขออนุญาตกรมอุทยาน ถาเปนการปรับปรุงหรือ
ซอมแซม ไมตองขออนุญาตใหญ แตถาเปนโครงการใหมตองขออนุญาตและใช
เวลาในการดําเนินการพอสมควร แตทําไมถึงตองใหศูนยปาไมจังหวัดหนองบัวลําภู
เปนหนวยดําเนินการรวมกับสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

นายโชติ เช้ือโชติ จังหวัดหนองบัวลําภู เขาไปใชพื้นที่เขตปาไม ซึ่งแตเดิมเขาไปใชพื้นที่โดย
รองผูวาราชการจังหวัด ไมไดขออนุญาต ตอมาถึงไดมีการยื่นขออนุญาตใชปาไมเขาไปใหม โดยจังหวัด
หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู ไดสงเรื่องตามไปดวยแลว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

นายประเสริฐ  ศรีลอม เขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู ที่ตองพัฒนาในความรับผิดชอบของ
(แทน) นายกองคการบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแล มีทั้ง
สวนจังหวัดหนองบัวลําภู ในสวนของทั้งเขตปาไมและอุทยาน โดยไดทําหนังสือเขาไป โดยใหเขามามีสวน

รวมในการดําเนินการ สวนการอนุญาตก็เปนเรื่องๆ ไป

เลขานุการ
กิจกรรมเดิม กิจกรรม/รายการท่ีเปล่ียนแปลงแกไข

4.2 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพกลวยหอมทอง
หนวยดําเนินงาน สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 1,367,000 บาท

- กิจกรรมยอย 1. อบรมและศึกษาดูงาน
หนวยดําเนินงาน สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 47,000 บาท

กิจกรรมยอย 1. คงเดิม
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กิจกรรมเดิม กิจกรรม/รายการท่ีเปล่ียนแปลงแกไข
- กิจกรรมยอย 2. ขุดสระนํ้า

หนวยดําเนินงาน สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 660,000 บาท

กิจกรรมยอย 2. ขุดสระนํ้า
หนวยดํ า เ นินงาน สถานีพัฒนา ท่ีดินจังห วัดหนองบัว ลํา ภู
งบประมาณ 660,000 บาท

- กิจกรรมยอย 3. สนับสนุนปจจัยการผลิต หนอพันธุกลวย
หอมทอง

หนวยดําเนินงาน สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 360,000 บาท

กิจกรรมยอย 3. คงเดิม

- กิจกรรมยอย 4. สนับสนุนอุปกรณระบบนํ้าสปริงเกอร
หนวยดําเนินงาน สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู

- งบประมาณ 300,000 บาท

กิจกรรมยอย 4. คงเดิม

เลขานุการ ในสวนของจังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดหนองคาย กรณีที่คาครุภัณฑ
เกิน 1 ลานบาท และส่ิงกอสรางที่เกิน 10 ลานบาท กลุมจังหวัดตองขอทําความ
ตกลงไปยังสํานักงบประมาณ และใหสงวนสิทธ์ิในสัญญาไวดวย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

นางวัฒนา  พิธรัตน ขอฝากขอคิดเห็น ในเรื่องของการอนุมัติโครงการตางๆ ที่เราไดอนุมัติ
ประธานศูนยประสานงาน ไปแลว ไมมีการติดตามโครงการวาดําเนินการไปอยางไรบาง เห็นควรใหมีการ
องคกรเอกชนจังหวัดอุดรธานี รายงาน ใหชัดเจน วาไดมีการดําเนินงานแลว ไดผลเปนอยางไร เชน โครงการการ

กอสรางถนน สามารถมองเห็น และตรวจสอบได แตโครงการฝกอบรม ไมทราบ
ผลการดําเนินงาน ความคุมคาในการใชเงินงบประมาณ อาทิ โครงการกอสรางหอ
ดูนก บริเวณทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาป ตัวหอไม มีความคงทนถาวร
ไมแข็งแรง ไมมีเจาหนาที่ดูแล โดยอยากใหมีการประเมินผลการดําเนินโครงการ
และการรายงานผลการดําเนินงาน และความคุมคาในการดําเนินงาน

ประธาน เนนการรายงาน 3 เรื่อง
1. การรายงานผลการดําเนินโครงการ
2. การติดตามประเมินผลโครงการ
3. การรายงานผลประจําปของกลุมจังหวัด
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เลขานุการ การรายงานผลการดําเนินงานจะใชเวทีการประชุม คณะกรรมการ
ก.บ.ก. ในการติดตามประเมินผลของโครงการ สวนในเรื่องของการประเมินผล
ประสิทธิภาพของการใชงาน และสําเร็จตามเปาหมาย หรือไม ยังไมไดมีการ
ติดตามประเมินผลแตอยางใด

นางวัฒนา  พิธรัตน อยากใหแตละจังหวัดติดตามผลการดําเนินงานเพราะจะทําให
ประธานศูนยประสานงาน 1. ขาราชการที่เก่ียวของตั้งใจทํางานมากข้ึน
องคกรเอกชนจังหวัดอุดรธานี 2. ประชาชนจะไดช่ืนชมขาราชการ ทํางานคุมคากับเงินเดือนที่ไดรับ

เพราะวาขอครหามีเยอะข้ึนทุกวัน

ที่ประชุม รับทราบ

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

ปดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ


