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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 1/2561

วันพฤหัสบดี ท่ี 4 มกราคม 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. นายโสภณ  สุวรรณรัตน รองผูวาราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

4. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

5. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

6. นางวราภรณ  อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นายจิรัฐถิติกาล  โพธิผล (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นางรวิภา  เพชรฤาชัย (แทน) สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายแมนสิงห  จิตเจริญ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
11. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ
12. นายอํานาจ  ขุนภูมิ (แทน) ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นายปยะพัทธ  โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
14. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายชาญยุทธ  วันดี พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
16. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
17. นายมนตรี  หมวกไสว นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
18. นายเกรียงฤทธ์ิ  ผิวเหลือง (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
19. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
20. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
21 .นางสุภาพร  วงศสมศรี (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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22. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

23. นายคํากอง  อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรมการ

24. จาสิบเอกฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

25. นายชาญชัย บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

26. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

27.นายวิษณุ  พิลาสุทธ์ิ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

28. นายเกรียงไกร ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
29. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
30. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

31. นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบูลย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

32. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ

33. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

34. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

35. นายนราวุฒิ  จันทรทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

36. นายจํารัส  นาแฉลม ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

37. นายกลาณรงค  คนรู ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
2. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

5. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
6. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม

จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ ติดราชการ

7. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย

กรรมการ ติดราชการ

8. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ ติดภารกิจ

9. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
10. นางใบ  ฮาดดา ผูชวยคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
11. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม  จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายวินัย  สุทธิประภา รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
2. นายศุภชัย  พนาลิกุล สัตวแพทย สํานักงานปศุสัตว จังหวัดหนองคาย
3. นายสุริยา  คําพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
4. นายธนุพล  ไลทิม พนักงานวิเคราะห สํานักงานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
5. นายพัฒนากร  โลกธาตุ นายชางโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
6. นายทศวรรษ  ปญญาแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย
7. นายพสุ  สุครีวก นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
8. นางสาวโสภัตรสุดา จิตปญญา นวค.ปฏิบัติการ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
9. นายสมยศ  งามชมภู นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
10. นายธนกร ศิลปะรายะ ผอ.กองแผนและวิชาการ การประปาสวนภูมิภาค เขต 7 อุดรธานี
11. นางสาวรัฏติพร  ศิริศรี (แทน) นายอําเภอเมืองหนองคาย
12. ดร.พูลศิริ  โคตรชมพู ปลัดเทศบาลตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
13. สิบเอกบันดิฐ  เพียรภายลุน หัวหนาฝายธุรการ เทศบาลตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
14. นางเยาวลักษณ  ดุจธรรมสาร นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุดรธานี
15. นายไพบูลย  รัตตะเจริญธรรม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดเลย
16. นายปเนตร รมภักดิ์ หัวหนางานวางแผน แขวงทางหลวงเลย ที่ 2
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17. นางสุวรรณี  ศิริวรรณหอม นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
18. นายพีรพัฒน  พรชนะรัตน นักวิชาการส่ิงแวดลอม สนง.ทสจ.หนองคาย
19. นายจักรพันธ  เรืองอนันต สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
21. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
22. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
23. นายอนุชาติ  ตะระรัมย นวค.ปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
24. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
25. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
26. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
27. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
28. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
29. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2561

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 8/2560
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
โดยไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.
moi.go.th หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ัน
หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมี
กรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบยีบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว
การโอนสินท รัพย  กรณี โครงการการป รับป รุงซอมแซมถนน

หรือการกอสรางทับกับถนนเดิม ภายใตงบประมาณที่ได รับจัดสรรของ
กลุมจังหวัดฯ

เลขานุการ จากเม่ือครั้งการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม
2560 ประธานที่ประชุมฯ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการไปตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติการโอนสินทรัพย กรณีการปรับปรุงซอมแซมถนน หรือการ
กอสรางทับกับถนนเดิม กลุมจังหวัดฯ ตองดําเนินการโอนสินทรัพยหรือไม /
อยางไร

ฝายเลขานุการขอเรยีนแนวทางการดําเนินการโอนสินทรัพยดังกลาว เปน
2 กรณี ดังน้ี

(1) กรณีเจาหนาทีก่ารเงินของจังหวัด บันทึกในระบบ GFMIS เปนหมวด
บัญชีสินทรัพย ในงบทดลอง

- ตองดําเนินการโอนสินทรัพยตามข้ันตอนของกรมบัญชีกลาง ใน
ระบบตอไป

(2) กรณีเจาหนาที่การเงินของจังหวัด บันทึกในระบบ GFMIS เปนหมวด
บัญชีคาใชจาย ในงบทดลอง

- ไมตองดําเนินการโอนสินทรัพย  เ น่ืองจากเปนหมวดบัญชี
คาใชจายอยูแลว

ทั้งน้ี ใหจังหวัดไดตรวจสอบงบทดลองอีกครั้งหน่ึงวา เจาหนาที่การเงินได
บันทึกในระบบ GFMIS เปนหมวดบัญชีอะไร เพื่อจักไดดําเนินการในข้ันตอนที่
เก่ียวของตอไป

ประธาน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม

เลขานุการ ปจจุบันใชประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2560 เปนตนไป

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ

การบันทึกบัญชี – การบันทึกตนทุนที่เกิดข้ึนภายหลังรวมกับตนทุนของ
สินทรัพยเดิม

ตนทุนที่เกิดข้ึนในภายหลัง
ขอ ๑๖. ภายใตเกณฑการรับรูรายการตามยอหนาที่ ๑๐ หนวยงานตอง

ไมรับรูตนทุนที่เกิดข้ึนในการซอมบํารุง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่เกิดข้ึนเปน
ประจําเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณน้ัน

นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา
นักวิชาการการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ
กลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดฯ
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แตหนวยงานตองรับรูตนทุนดังกลาวในรายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจาย เม่ือเกิดข้ึน
ตนทุนในการซอมบํารุงที่ เ กิดข้ึนเปนประจํามีองคประกอบหลักเปนตนทุน
คาแรงงาน คาวัสดุส้ินเปลือง และอาจรวมถึงช้ินสวนอะไหลช้ินเล็ก รายจาย
ดังกลาวมักมีวัตถุประสงคเพื่อเปน “คาซอมแซมและบํารุงรักษา” รายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ

ขอ ๑๗. หนวยงานอาจจําเปนตองเปล่ียนแทนสวนประกอบของรายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณบางรายการ ตามระยะเวลาที่กําหนด ตัวอยาง
เชน หนวยงานอาจจําเปนตองเปล่ียนพื้นผิวการจราจรของถนนใหม ทุกรอบสอง
ถึงสามป หรืออาจจําเปนตองกออิฐบุรอบภายในเตาเผาใหมหลังจากมีการใชงาน
ครบตาม จํานวนช่ัวโมงที่กําหนด หรืออาจจําเปนตองเปล่ียนแทนเครื่องตกแตง
ภายในเครื่องบิน เชน เกาอ้ี และหองครัวหลายครั้งตลอดอายุของลําตัวเครื่องบิน
หนวยงานอาจไดรับรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ บางรายการมาเพื่อลด
ความถ่ีของการเปล่ียนแทนที่จะเกิดข้ึน เชน การเปล่ียนแทน ผนังภายในอาคาร
หรือการเปล่ียนไปใชผนังชนิดที่ ไมตองมีการเปล่ียนแทนเกิดข้ึนอีก ภายใต
หลัก การรับรูรายการในยอหนาที่ ๑๐ หนวยงานตองรับรูตนทุนในการเปล่ียน
แทนสวนประกอบดังกลาว เปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณที่เก่ียวของ เม่ือตนทุนน้ัน เกิดข้ึนและเปนไปตามเกณฑการ
รับรูรายการ หนวยงานตองตัดมูลคาตามบัญชีของช้ินสวน ที่ถูกเปล่ียนแทนตาม
หลักการของการตัดรายการที่กําหนดไวในมาตรฐานฉบับน้ี (ดูยอหนาที่ ๗๔-๗๙)

จากเกณฑขางตน ยกตัวอยางดังน้ี
(1) หากไดรับงบประมาณมาเพื่อเปนการซอมแซมถนนลูกรังเสนเดิมใน

การปรับหนาดินใหมขยายทางใหชัดเจนหรือการถมหลุมบอ เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกข้ึน คาใชจายที่เกิดข้ึนใหบันทึกเปนคาใชจายในงบทดลอง ไมกอใหเกิด
สินทรัพยเพื่อโอนฯ ตออีก

(2) หากไดรับงบประมาณมาเพื่อปรับปรุงถนนเสนเดิมจากลูกรังเปน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เกิดสภาพคงทน ถาวร อายุการใชงานนานข้ึน คาใชจาย
ที่เกิดข้ึนใหบันทึกเปนสินทรัพยในงบทดลอง กอใหเกิดสินทรัพยเพื่อโอนฯ ตออีก

ประธาน ถามีตองโอนไปใชหรือไม
เ น่ืองจากที่ผานมายังไม มีความชัดเจนเรื่องการโอนทรัพยสินของ

กลุมจังหวัดฯ ประกอบกับกรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมินผลดานบัญชี
ของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 กําหนดใหงบทดลอง
ตองไมมีบัญชีที่ใชเฉพาะภารกิจของหนวยงานอ่ืน เชน ในบัญชีงบทดลองของ
กลุมจังหวัดฯ ตองไมมีสินทรัพยรายการ ถนน สะพาน เข่ือน เปนตน ซึ่งรายการ
เหลาน้ีลวนไมใชภารกิจของกลุมจังหวัดฯ และบางรายการไมใชเปนการกอสราง

นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา
นักวิชาการการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ
กลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดฯ
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ข้ึนมาใหมการบันทึกบัญชีของจังหวัดและกลุมจังหวัดบางหนวยจึงหลีกเล่ียงการ
บันทึกบัญชีเพื่อรับรูสินทรัพยเหลาน้ีเปนสินทรัพยในงบทดลอง โดยบันทึกเปน
คาใชจายเพื่อซอมแซม เปนตน เพราะหากบันทึกรายการสินทรัพยเหลาน้ีในงบ
ทดลองแลว ตองดําเนินการโอนสินทรัพยดังกลาวทุกส้ินเดือนเพื่อไมใหมีรายการ
บัญชีที่ใชเฉพาะภารกิจของหนวยงานอ่ืนปรากฏในงบทดลอง โดยเกณฑการ
ประเมินผลดานบัญชีของสวนราชการไดกําหนดใหสงรายงานผลตอกรมบัญชีกลาง
ทุก 6 เดือน และรายงานตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทุก 1 รอบบัญชีหรือ 1 ป

ดังน้ันหากหนวยงานตรวจสอบภายหลังแลวพบวา การบันทึกรายการ
บัญชีคาใชจายใด ไมถูกตอง โดยตองการปรับปรุงใหเปนบัญชีสินทรัพย หรือ
ตองการปรับปรุงบัญชีจากสินทรัพยเปนคาใชจาย กรมบัญชีกลางไดกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงบัญชีดังกลาวไวตาม หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0423.3/
ว 338 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 จากน้ันจึงดําเนินการโอนสินทรัพยตาม
กระบวนการโอนสินทรัพยตอไป

กรณีโครงการการปรับปรุงถนนของแขวงทางหลวง หรือแขวงทางหลวง
ชนบท ไมใชเฉพาะการปรับปรุงที่เปนหลุม เปนบอ อยางเดียว คงไมใชคาใชจาย
เปนการปรับปรุงเล็กๆ นอยๆ เทาน้ัน

ซึ่งกรณีที่งบประมาณมาลงในเรื่องการทําถนน จะเปนงบลงทุน จะตองมี
การลงทะเบียนทรัพย สิน ถาเปนคาใชจายในงบดําเนินงานใชแลวหมดไป
ตองแยกงบประมาณใหชัดเจน ในกรณีเปนถนนของแขวงทางหลวง และแขวง
ทางหลวงชนบท ซึ่งเคยหารือกับสํานักงบประมาณ เปนการใชตาม พรบ.
งบประมาณ พ.ศ. 2502 ใชงบประมาณขามกรมไมได แตก็มีขอยกเวน คือ
ใหหนวยที่ทําถนนเปนหนวยดําเนินการเอง และเม่ือดําเนินการเสร็จแลวทรัพยสิน
ก็ยังเปนของจังหวัด แลวเราก็ตองยกใหเขาไปเพื่อที่ถนนจะไดเปนของหนวยงาน
น้ันไป เพื่อที่เขาจะไดสามารถบํารุงรักษาไดตอไป ในกรณีที่เราไมมีงบของจังหวัด
หรือของกลุมจังหวัดฯ ไปสนับสนุนเขา ถาเราไมยกใหเขาถนนเสนเดียวก็จะมี 2
งบอยูดวยกัน โดยตัวดานลางเปนของหนวยงานเดิม ตัวบนเปนงบของเราที่ไป
ขยายไมใชเฉพาะหลุม บอ อาจจะมีขยายไหลทางไปดวย มีการปรับปรุงไปดวยมี
2 ตัว ซอนกันอยู จึงตองโอนทรัพยสินใหกับแขวงทางหลวง หรือแขวงทางหลวง
ชนบท ใหหนวยงานที่ดูแลตอไป

ประธาน สรุปแลวเราตองโอนให เขาไปกอน โดยตองไดรับความเห็นชอบ
จาก ก.บ.ก. กอน

ที่ประชุม รับทราบ

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
เลขานุการ 4.1 การส งมอบสินทรัพย โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําป

ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560/งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัดหนองบัวลําภู ขอโอนสินทรัพย โครงการพัฒนาปรับปรุง
แหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงพิพิธภัณฑ
หอยหิน 150 ลานป  ตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัว ลําภู
งบประมาณ 13,536,400.- บาท สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินงาน โดยขอโอนให องคการบริหารสวนตําบล
โนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ลําดบัที่ รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณงาน หนวย ผูรับโอน
1 งานผนังก้ันหองพรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง 1 งาน

อบต.โนนทัน
อําเภอเมือง

จังหวัดหนองบัวลําภู

2 งานหองฉายภาพเสมือนจริงพรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง 1 งาน
3 งานฉากรับการฉายพรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง 1 งาน
4 งานสวนจัดแสดงนิทรรศการหอยหิน พรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง 1 งาน
5 งานสวนแสดงฟอสซิลหอยหิน พรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง 1 งาน
6 งานระบบนํ้าพิพิธภัณฑ พรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง 1 งาน
7 ระบบ frequmatic พรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง 1 งาน
8 ระบบไฟฟาพิพิธภัณฑ พรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง 1 งาน
9 งานตู db ควบคุมระบบ cinemnatic พรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง 1 หนวย

10 งานตู db ควบคุมระบบ 3d magic box พรอมสวนประกอบตาม
แบบกอสราง

1 หนวย

11 งานตู db ควบคุมระบบสวนจัดแสดงสวนหอยหิน พรอมสวน
ประกอบตามแบบกอสราง

1 หนวย

12 งานตู db ควบคุมระบบ สวนจัดแสดงนิทรรศการฟอสซิลหอยหิน
พรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง

1 หนวย

13 งานเดินสายไฟในอาคาร พรอมสวนประกอบตามแบบกอสราง 1 งาน
14 เคร่ืองส่ันดวยลม 28 ชุด

15 เคร่ืองฉายภาพความสวางคุณสมบัติไมนอยกวา 5,000 lumen
ความละเอียด 1920x1200 (wuxga) contrast20

1 เคร่ือง

นายกลาณรงค  คนรู
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู
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ลําดบัที่ รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน หนวย ผูรับโอน

16 คอมพิวเตอร,ครุภัณฑแบบท่ี 12559-2560 1 เคร่ือง

อบต.โนนทัน
อําเภอเมือง

จังหวัดหนองบัวลําภู

17 ชุดปรับสภาพลม+ระบายนํ้าอัตโนมัติขนาด 2" 2 ชุด

18
เคร่ืองเลนพรอมระบบเสียงรอบทิศทาง 7.2 DolbyTrueHD
ลําโพง กําลังขับ 700Watt(100Wattx7) ExtraInput:
iPhone/iPad,Androidphone/tablet,หรือเทียบเทา

1 ชุด

19 กลองควบคุมระบบฉายภาพ (cinemat) สามารถรับคาจาก
software ในคอมพิวเตอรเพ่ือควบคมระบบตางๆ

1 ชุด

20 ภาพยนตร ชีวประวัติหอยหิน 150 ลานป ความละเ อียด
1920x1080 ความยาว 5 นาที

1 เร่ือง

21

เคร่ืองฉายภาพ hologram ขนาดจอฉาย 60 น้ิว กําลังฉาย 800
watt วีดีโอ ฉาย 3 นาที หรือเทียบเทาความละเอียด 920 x
1080 ความสวางจอ 5020 cd/m2hdmiusb พ้ืนท่ีแสดงผล
610 x 468 มม.

1 ชุด

22 ปมนํ้าหอยโขงขนาด 3hp220/1 เฟส อัตราไหลเฉล่ียไมนอยกวา
550-1,000 ลิตร/นาที หรือเทียบเทา

1 ชุด

23 ถังบรรจุนํ้าขนาด 1000 ลิตรวางบนดิน 2 ชุด
24 กลองควบคุมระบบ frequmatic พรอม software 1 ชุด
25 เคร่ืองสรางลมอัดชนิดสกรู 30 แรงมา 1 ชุด
26 ถังพักลมขนาด 1,000 ลิตร หนา 6 มม. 1 ชุด
27 เคร่ืองอัดลมแหง 220v/1 เฟส อัตราการไหล 152-155 CFM) 1 ชุด
28 ปมนํ้าหอยโขงขนาด 1hp หรือเทียบเทา 1 ชุด

29 Software ควบคุมการแสดงช่ือใชกับ windows ท่ัวไปควบคุม
การฉายภาพ,เสียง,ละอองนํ้า,ลม

1 ชุด

30 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU 5 เคร่ือง
31 ถังดับเพลิง ขนาดความจุไมนอยกวา 15 LBS 4 ถัง
32 ไฟฉุกเฉิน DELEM-203L3  3HR 2 ตัว
33 ผามาน 10 ชุด
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โดยมีรายการที่จะขอโอนทั้งหมด จํานวน 33 รายการ โดยมีรายการ
ที่สําคัญ คือรายการที่ 20 จะเปนภาพยนตรชีวประวัติหอยหิน 150 ลานป ความ
ละเอียด 1920 x 1080 PX ความยาว 5 นาที งบประมาณ 2.5 ลานบาท และ
รายการที่ 29 จะเปน Software ควบคุมการแสดงใชกับระบบปฏิบัติการ
windows ทั่วไปควบคุมการฉายภาพ,เสียง,ละอองนํ้า,ลม งบประมาณ 1 ลานบาทเศษ

นายเกรียงไกร  ไทยออน ภาพยนตรชีวประวัติหอยหิน 150 ลานป เวลา 5 นาที ใชงบประมาณ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 2.5 ลานบาท ใชหรือไม
จังหวัดหนองบัวลําภู

ใชงบประมาณ จํานวน 2.5 ลานบาท ระยะเวลานําเสนอ 5 นาที
โดยจะเปนการจัดจางทั้งหมด มีเอฟเฟกซ แสง สี เสียง ประกอบ ในลักษณะ 3
มิติ นําเสนอเก่ียวกับ เรื่อง พิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป และตองเขาไปดู
ภายในพิพิธภัณฑ หอยหิน 150 ลานป ถึงจะไดอรรถรสในการรับชม

นายเสริมชัย  ล้ีเล้ียววงศ เดิมพิพิธภัณฑหอยหิน 150 ลานป เปนของ อบต.โนนทัน แตสํานักงาน
(แทน) นายกองคการบริหาร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินการใชหรือไม
สวนจังหวัดอุดรธานี และในตัวระเบียบของทองถ่ินถามีภาระผูกพันตองเขาสภาดวย โดยทาง อบต.

มีการเตรียมการหรือไมอยางไร

พื้นที่ เปนของ อบต.โนนทัน แตงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเปน
งบประมาณที่ผานมาทางกลุมจังหวัดฯ ซึ่งไมสามารถใหทองถ่ินดําเนินการได จึงให
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู  เปนหนวยงานรับ
งบประมาณและดําเนินการที่เก่ียวของทั้งหมด ซึ่งมีมีการเตรียมการไวเรียบรอย
แลว

ประธาน เขาสภาตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ก. กอนหรือไม

นายเสริมชัย  ล้ีเล้ียววงศ ถาไมมีภาระผูกพันก็สามารถรับโอนได แตถามีภาระ ตองใหสภาใหความ
(แทน) นายกองคการบริหาร เห็นชอบกอน และใหเขาสภาเพื่อมีการรับโอน
สวนจังหวัดอุดรธานี

ที่ประชุม เห็นชอบ

นายกลาณรงค  คนรู
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายกลาณรงค  คนรู
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู
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4.2 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแยกเปน

4.2.1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหว ัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณตามกรอบ Pre – Ceiling)
ดังนี้

1. จังหวัดอุดรธานี จํานวน 11 โครงการ 13 กิจกรรม
20 รายการ งบประมาณ 233,946,500.- บาท

2. จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 โครงการ 19 กิจกรรม
16 รายการ งบประมาณ 237,501,800.- บาท

3. จังหวัดเลย จํานวน 6 โครงการ 7 กิจกรรม
12 รายการ งบประมาณ 183,590,200.- บาท

4. จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม
8 รายการ งบประมาณ 223,928,800.- บาท

5. จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 4 โครงการ 6 กิจกรรม
11 รายการ งบประมาณ 221,332,700.- บาท

6. งบบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน
1 โครงการ งบประมาณ 5,000,000.- บาท

รวมงบประมาณทั้ ง ส้ิน 19 โครงการ 38 กิ จกรรม
62 รายการ งบประมาณ 1,105,300,000.- บาท

4.2.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (ขอรับการสนับสนุนงบ Function + แผนภาค) ดังนี้

1. จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 โครงการ 5 กิจกรรม
11 รายการ งบประมาณ 698,500,000.- บาท

2. จังหวัดหนองคาย จํานวน 4 โครงการ 7 กิจกรรม
9 รายการ งบประมาณ 225,722,000.- บาท

3. จังหวัดเลย จํานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม
11 รายการ งบประมาณ 342,000,000.- บาท

4. จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 5 โครงการ 9 กิจกรรม
20 รายการ งบประมาณ 796,265,000.- บาท

5. จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 7 โครงการ 13 กิจกรรม
14 รายการ งบประมาณ 266,644,800.- บาท

รวมงบประมาณทั้ ง ส้ิน 11 โครงการ 32 กิ จกรรม
65 รายการ งบประมาณ 2,329,131,800.- บาท

ที่ประชุม เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)
นายสิธิชัย  จินดาหลวง จังหวัดอุดรธานี ไดรับการจัดสรร โครงการ/งบประมาณตามแนวทาง
รองผูวาราชการจังหวัด การสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
อุดรธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี โครงการยกระดับการทองเที่ยว

ทางวัฒนธรรมครบวงจร กิจกรรมการจัดงานมหกรรมผาทอมืออนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
:GMS Fabric Expo งบประมาณ 23,000,000.- บาท เนนการจัดงานในรูป
ของกลุมจังหวัดฯ โดยขอความรวมมือในการจัดเตรียมร านคา รายช่ือ
ผูประกอบการ ที่จะเขารวมงานแสดงสินคา โดยเนนในเรื่องของศิลปหัตถกรรม
ผาทอมือ เพื่อจะไดนํารายช่ือผูประกอบการมาจัดลงบูธ โดยมีกําหนดจัดงาน
ในเบื้องตน ในระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 2561 ณ บริเวณ
สนามทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

และ อีก โ คร งกา ร คือ  โ คร งกา รกระตุ น เ ศ รษ ฐ กิจก ลุ ม จั งห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคา
การลงทุน  การทองเที่ยว และการเกษตร กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (Esan Expo 2018) งบประมาณ 32,880,100.- บาท ขณะน้ี
อยูระหวางกําหนดรายละเอียด TOR ในการจัดงาน วาจะไปจัดงานแสดงบริเวณ
จังหวัดไหนบาง โดยขอใหทุกจังหวัดประสานแจงรายละเอียดกับผูประกอบการ
ไวใหพรอม

เลขานุการ ฝายเลขาฯ ไดแจกเอกสารรายงานการศึกษาหวงโซการผลิต (Supply
Chain) ภาย ในของจั งห วัดและก ลุ มจั งห วัดภาคตะ วันออกตอนบน 1
และที่เช่ือมโยงกับ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ที่ผานชายแดนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปนแนวทาง เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ซึ่งเปนผลการศึกษาของ
ROC รวมกับกระทรวงมหาดไทย ในป 2559 ซึ่งจะนําไปใชประโยชนในการ
วิเคราะหกลุมจังหวัดฯ และในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ตอไป

ที่ประชุม รับทราบ

***********************************
ปดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ


