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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 2/2560

ในวันอังคาร ที่ 28 มนีาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษ ชั้น 5 ศาลกาลงจังหวัดอดุรธานี



1. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

3. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

4. นายเอกชัย  รัตนโสภา หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

5. นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล -
เพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

6. นางวราภรณ  อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นางชลทิชา  ลัดดาวัลย พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
8. นายอําไพ ประเสริฐสังข เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นายสุรเวช  บุญแสน (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
10. นางสาวพรรณี วงษสงา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
11. นายอํานวย  กลมกล้ิง (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นายสมพล  เวียงสิมา (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นางพิสมัย  นามแดง เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นายชาญยุทธ  วันดี พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
16. นางกรรณิการ อ๊ึงสวัสดิ์ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
17. นายประเทศ  แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
18. นางปาลิดา  คําพิบูลญ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
19. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
20 . นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

22. นายคํากอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรมการ

23. นายฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

24. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

25. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจั งหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

25. ด.ต.เจนศึก  สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

26. นายพรเทพ  ศักดิ์สุจริต ป ร ะ ธ า น ส ภ า อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

27. นายณพล  เชยคําแหง (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

28. นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบูลย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

29. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ

30. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

31. นายจํารัส  นาแฉลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

32. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

33. นายเชาววรรณ  กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

34. นายรุจิภาส  เศรษฐคํา พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

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

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

6. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ ติดภารกิจ

7. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ ติดราชการ

8. นางสวรรค  บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
9. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหา

ความยากจน จังหวัดเลย
กรรมการ ติดภารกิจ

10. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
11. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ
12. นางเกษร  บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดภารกิจ

13. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ ติดภารกิจ

14. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม

1. นายประสิทธ์ิ  ฤทธ์ิมหา ปลัดอาวุโส อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
2. นางวาสนา  ศิริวงศ ปลัดอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
3. นายพัฒนากร  โลกธาตุ นายชางชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
4. นายชานนท  จันทรศรี มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
5. นายยศเสถียร  ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย จังหวัดเลย
6. นายเกษตร  แนบสนิม นักวิชาการ 8 (ว) ศูนยวิจัยยางหนองคาย
7. นายสําพรต  จันทรหอม เกษตรจังหวัดบึงกาฬ
8. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
9. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
10. นายวีระภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
11. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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12. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
13. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
14. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
15. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
16. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
17. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบยีบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2560

ที่ประชุม รับทราบ

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

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ 2560
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือ ที่ มท
0224 (อด)/ว 1146 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 และไดเผยแพรลงบนเว็บไซต
ของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การประชุม
ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ันหากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุง
แกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

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
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ผลการดําเนินงาน สัญญาเริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดําเนินการไปแลว ประมาณ 72% อยูในข้ันตอน
การหลอปฏิมากรรมสวนหัวของพญานาค และทําการติดตั้งและสงเบิกจายเงิน
ตอไป

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

นายสถาพร  พงษนาค อยูระหวางการดําเนินการในสวนของการหลอประติมากรรม สวนหนาของ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด พญานาค ซึ่งมีรายละเอียดคอนขางมาก ทั้งน้ี ไมมีการตอสัญญาจาง และมีคาปรับ
หนองคาย จํานวน 132 วัน เปนเงินจํานวน 653,400.- บาท เบิกจายแลว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด จํานวน 2,429,500.- บาท คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2560

หนองคาย จังหวัดหนองคาย

ที่ประชุม รับทราบ

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

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 70 % ณ ปจจุบันที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู แจงวาขอยกเลิกสัญญาจาง และแจงเปนผูทิ้งงาน

ผลการเบิกจาย ยังไมมีการเบิกจาย

นายเอกชัย  รัตนโสภา ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองหนองบัวลําภู ไดยกเลิกสัญญาจางฯ แลว
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ไดสงเรื่องเบิกเงินตามปริมาณงานที่ทําได เปนเงิน 438,972.- บาท คาปรับ
หนองบัวลําภู 97,900.- บาท คงเหลือ 341,072.- บาท
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

ที่ประชุม รับทราบ
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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 29,970,000 9,516,200 3,400,000 42,886,200 4,522,806 10.55
จังหวัดหนองคาย 127,000,000 - 400,000 127,400,000 1,454,419 1.14
จังหวัดเลย 69,727,000 2,870,000 400,000 72,997,000 1,916,959 2.63
จังหวัดหนองบัวลําภู 46,000,000 7,420,000 400,000 53,820,000 3,719,584 6.91
จังหวัดบึงกาฬ 83,031,000 - 400,000 83,431,000 6,181,560 7.41

รวมท้ังสิ้น 355,728,000 19,806,200 5,000,000 380,534,200 17,795,328 4.68

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ(รายละเอียดผล
การเบิกจายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพรอมน้ี)

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
ดําเนินการแลวเสร็จ กรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานจางแลว อยูระหวาง
ดําเนินการสงเรื่องเบิกจาย

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 30%
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1.3 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.2348 ทางเขาแหลง
ทองเที่ยววนอุทยานภูพระบาท อําเภอบานผือ 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
ขณะน้ี อยูระหวางดําเนินการกอสรางพื้นทาง ความคืบหนา 35%

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

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน งบประมาณ 1,889,000.- บาท จํานวน 1 กิจกรรม
คือ พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน อยูระหวางการจัดฝกอบรมตามแผน เบิกจายแลวจํานวน
1,475,980.- บาท คงเหลือ 413,020.- บาท

4. โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัด อีสาน
ตอนบน งบประมาณ 6,250,000.- บาท กําหนดเสนอราคา (e-bidding)
วันที่ 31 มีนาคม 2560 กอนวันสงกรานต น้ี สามารถลงนามในสัญญาจางได

ที่ประชุม รับทราบ

3.2.2 จังหวัดหนองคาย
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 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 30% ยังไมเบิกจาย
งบประมาณ



~ 8 ~

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
ดําเนินการได 30% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

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
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 30% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

ทุกกิจกรรมยังไมมีการเบิกจาย เน่ืองจากจะเบิกจายเพียงงวดงาน
เดียวเม่ือดําเนินการแลวเสร็จเทาน้ัน

ประธาน มีบันทึกขอส่ังการของกรมทางหลวง เรื่องแนวทางการดําเนินงาน
โครงการตามแผนงบประมาณรายจายเพิ่มเติมปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการ บันทึกขอส่ังการของกรมทางหลวง คือ
1. มิใหบุคลากรของกรมทางหลวง เปนประธานกรรมการตรวจการจาง
2. การมอบหมายหรือแตงตั้งผูควบคุมงาน หนวยงานตองพิจารณาจาก

ผูที่มีความรูดานการกอสรางทาง จึงมอบหมายหรือแตงตั้งจากเจาหนาที่สวน
ควบคุมงานกอสรางทางของสํานักงานทางหลวง หามมิใหมอบหมาย หรือแตงตั้ง
หัวหนาหรือเจาหนาที่จากหมวดทางหลวง

3. คณะกรรมการกําหนดราคากลางทุกคนตองแตงตั้งจากเจาหนาที่ของ
กรมทางหลวง และมีความรูความสามารถในการพิจารณาจัดทําราคากลาง

4. การดําเนินการหาตัวผูรับจาง ใหจังหวัดหรือหนวยงานของจังหวัดเปน
ผูดําเนินการ เน่ืองจากเปนเจาของงบประมาณ หากสํานักงานทางหลวงได
ดําเนินการข้ันตอนการออกประกาศประกวดราคาไปกอนวันที่ใหถือปฏิบัติตาม
หนังสือฉบับน้ี ก็ใหดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการดําเนินการประกาศ
ประกวดราคาครั้งน้ัน

5. การดําเนินการหาตัวผูรับจางในพื้นที่ที่ใชวิธีพิเศษใหจังหวัดหรือ
หนวยงานของจังหวัดเปนผูดําเนินการ หากสํานักงานทางหลวงไดดําเนินการจาง
โดยวิธีพิเศษไปกอนวันที่ใหถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับน้ี ก็ใหดําเนินการตอไปได
โดยไมตองยกเลิกการดําเนินการจางโดยวิธีพิเศษครั้งน้ัน
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6. ใหผูอํานวยการแขวงทางหลวงเพียงผูเดียวเขารวมเปนคณะกรรมการ
ตรวจการจางในโครงการ

7. การมอบหมายหรือแตงตั้งผูควบคุมงาน และหรือกรรมการตรวจการ
จางแลวแตกรณี หากไมเปนไปตามขอ 2 และ ขอ 6 ใหดําเนินการแกไขใหเปนไป
ตามหนังสือฉบับน้ี

ที่ประชุม รับทราบ

นายสถาพร  พงษนาค 2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 4 กิจกรรม
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุบังพวน
หนองคาย ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด 9,361,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย เริ่มตนสัญญา 29 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 5 ก.ย. 2560

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 5% ยังไมเบิกจายงบประมาณ
2.2 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวพระธาตุบุ  ตํ าบลปะโค

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 6,180,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย
เริ่มตนสัญญา 29 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 5 ก.ย. 2560 ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการได 15% เบิกจายแลว จํานวน 927,000.- บาท

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 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการ
แลวเสร็จ อยูระหวางสงเบิกเงินงบประมาณ

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 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได
40% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ
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3.2.3 จังหวัดเลย
นายวสันต  ไทยสุวรรณ จังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร 2560 งบประมาณ 69,727,000.- บาท มีทั้งหมด 3 โครงการ จํานวน 4
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน

จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก
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
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 40% ยังไมเบิกจายงบประมาณ คาดวาจะแลว
เสร็จภายในสัญญา

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
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 20% ยังไมเบิกจายงบประมาณ คาดวาจะแลว
เสร็จภายในสัญญา

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 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 70% เบิกจายงบประมาณแลว
จํานวน 366,000.- บาท คาดวาจะแลวเสร็จภายในสัญญา

3. โครงการสงเสริมและพัฒนา SME กลุมจังหวัดภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 1 กิจกรรม คือ การสงเสริมและพัฒนา SME
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,870,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการได 40% เบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 571,779.- บาท คาดวา
ประมาณเดือนสิงหาคม 2560 จะดําเนินการแลวเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ
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3.2.4 จังหวัดหนองบัวลําภู
นายเอกชัย  รัตนโสภา จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด พ.ศ. 2560 งบประมาณ 53,208,800.- บาท มีทั้งหมด 3 โครงการ จํานวน 7
หนองบัวลําภู กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
หนองบัวลําภู จํานวน 1 กิจกรรมไดแก ปรับปรุงถนนสายถํ้าเอราวัณ- ถํ้าผาเวียง ตําบลนาแก

อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.280
กิโลเมตร และขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 6.317กิโลเมตร พรอมงาน
ระบบระบายนํ้า งบประมาณ 15,814,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ
ที่ทําการปกครองอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู เริ่มตนสัญญา 20 ก.พ. 2560
ส้ินสุดสัญญา 15 ก.พ. 2561 ยังไมเบิกจายงบประมาณ

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) บานแสงทอง
พัฒนา ตําบลวังทอง – บานหนองคอ ตําบลนาแก (ชวงที่ 2) ระยะทาง 5,500
เมตร งบประมาณ 14,034,000.- บาท เริ่มตนสัญญา 7 มี.ค. 2560
ส้ินสุดสัญญา 13 ส.ค. 2560

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

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

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

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
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน จํานวน 1 กิจกรรม คือ พัฒนาดานทักษะชางฝมือ
ภาษา วัฒนธรรมตางประเทศของกลุมจังหวัด งบประมาณ 7,420,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู  เบิกจาย
งบประมาณแลว จํานวน 3,620,910.- บาท

ที่ประชุม รับทราบ

3.2.5 จังหวัดบึงกาฬ
นายจํารัส  นาแฉลม จังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ผูอํานวยการกลุมงาน 2560 งบประมาณ 83,031,000.- บาท มี 1 โครงการ จํานวน 5 กิจกรรม
ยุทธศาสตรและขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
เพื่อการพัฒนาจังหวัด 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
(แทน) หัวหนาสํานักงาน จํานวน 5 กิจกรรม ไดแก
จังหวัดบึงกาฬ 1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข222 ตอนควบคุมที่ 0202

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. 256 ส้ินสุด
สัญญา 3 ต.ค. 2560 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 4.11% เบิกจาย
งบประมาณแลว จํานวน 5,985,000.- 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 ยังไมเบิกจายงบประมาณ

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 ส้ินสุด
สัญญา 8 เม.ย. 2560 ยังไมเบิกจายงบประมาณ

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 ยังไมเบิกจายงบประมาณ
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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 ผลการดําเนินงาน สงงานแลว
อยูระหวางตรวจเอกสาร ยังไมเบิกจายงบประมาณ

ประธาน ทุกโครงการไดลงนามในสัญญาจางหมดทุกโครงการแลวหรือไม

เลขานุการ ตรวจสอบแลวทุกโครงการลงนามในสัญญาจางฯ เรียบรอยแลว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อทราบ
เลขานุการ 4.1 ขอโอนเปล่ียนแปลงรายการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
จํานวน 1 รายการ  คือ จังหวัดหนองคาย โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส
เพื่อสนับสนุนดานการทองเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางสาย นค.3026
แยกทางหลวงหมายเลข 211 – บานเชียงดี (ตอนหนองคาย) ตําบลผาตั้ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 18,490,000.- บาท เปล่ียนจาก ตําบลผาตั้ง
เปล่ียนเปน ตําบลนางิ้ว

กรณีงบ Function (งบกรมทางหลวง) จากการประชุมวีดีทัศนทางไกล
ของกระทรวงมหาดไทย (VCS) แจงวา กรณีการขอโอนเปล่ียนแปลงรายการ
โครงการที่มีงบประมาณผานกระทรวง/กรม (งบ Function) ใหเปนอํานาจหนาที่
ของกระทรวง/กรม น้ันๆ ในการดําเนินการ

ประธาน ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย หรือแขวงทางหลวง
หนองคาย โดยเปล่ียนแคตําบลอยางเดียวหรือเปล่ียนแปลงอยางอ่ืนดวย

นายสถาพร  พงษนาค ดําเนินการโดย แขวงทางหลวงขนบทหนองคาย โดยไดมีการประสานไป
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ยังกรมทางหลวงเรียบรอยแลว จากขอส่ังการจากการประชุมวีดีทัศนทางไกล
หนองคาย ของกระทรวงมหาดไทย (VCS) และใหนําเขาที่ประชุม ก.บ.ก. เพื่อทราบดวย โดย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด เปล่ียนแปลงจาก ตําบลผาตั้ง เปนตําบลนางิ้ว
หนองคาย

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เพื่อพิจารณา
5.1 ขอโอนเปล่ียนแปลงรายการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
จํานวน 2 จังหวัด

เลขานุการ ขอระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการ เ ร่ืองการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2554

ขอ 1 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุม
จังหวัดที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ (กิจกรรม พื้นที่
ดําเนินโครงการ งบรายจาย เปาหมายโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ)

ขอ 3 กรณีจังหวัดหรือกลุมจังหวัดมีความประสงคขอโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจายของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัดตามขอ 1 ใหผูวาราชการจังหวัด
หรือหัวหนากลุมจังหวัดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
แลวแตกรณี

ขอ 4 ให ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. มีอํานาจพิจารณา กล่ันกรอง และใหความ
เห็นชอบการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัดและของกลุมจังหวัด
ที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตามขอ
1 แลวแตกรณี

เม่ือ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจายของจังหวัดหรือของกลุมจังหวัดแลว ใหผูวาราชการจังหวัด
หรือหัวหนา  กลุมจังหวัด ดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และรายงานใหคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทราบ ภายในสิบหาวัน
นับแตวันส้ินไตรมาส

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม

ขอ 24 หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือ
เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในงบ
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รายจายใดๆ ภายใตแผนงานเดียวกัน ยกเวนบุคลากร เพื่อจัดทําผลผลิตหรือ
โครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือเพื่อ
เพิ่มเติมเปาหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาว ใหบรรลุเปาหมายการ
ใหบริการกระทรวง หรือเปาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แตตองไม
กอใหเกิดรายการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ

การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหน่ึง
ตองไมเปนการกําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ
รายการคาที่ดิน หรือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศที่ไมได
กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ตามขอ 11
วรรคหน่ึง และในกรณีการโอนหรือเปล่ียนแปลง เพื่อจัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง
จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหน่ึงลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ

สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ เพื่อกําหนด
ขอบเขต หรือขอจํากัดการโอนและหรือการเปล่ียนรายการงบประมาณรายจาย
ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองไดตามความจําเปน

ขอ 27 การโอนและหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบน้ี ใหทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ

นายสถาพร  พงษนาค 5.1.1 จังหวัดหนองคาย จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม ดังน้ี
หัวหนาสํานักงานจังหวัด (1) โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยว :
หนองคาย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของอาเซียนจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด เดิม ขอมูลในระบบ e – Budgeting เปนงบลงทุนคาที่ดินส่ิงกอสราง
หนองคาย เปนเงิน 26,000,000.- บาท

ขอเปล่ียนแปลงเปน คาครุภัณฑ เปนเงิน 5,934,619 และคา
ส่ิงกอสราง เปนเงิน 20,065,381.- บาท
( 2 ) โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม โ ดด เ ด น ข อ งผลผ ลิ ต แ ละ ผ ลิต ภั ณ ฑ
จากภาคการเกษตรและประมง : กิจกรรมสงเสริมราชินีขาวเหนียวครบวงจร
(พัฒนาแหลงนํ้าในพื้นที่อําเภอทาบอ)

เดิม ขอมูลในระบบ e – Budgeting เปนงบลงทุนคาส่ิงกอสราง จํานวน
1 รายการ เปนเงิน 70,490,900.- บาท

ขอเปล่ียนแปลงเปน งบลงทุนคาส่ิงกอสราง จํานวน 19 รายการ เปน
เงิน 70,490,900.- บาท
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( 3 ) โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม โ ดด เ ด น ข อ งผลผ ลิ ต แ ละ ผ ลิต ภั ณ ฑ
จากภาคการเกษตรและประมง : กิจกรรมสงเสริมราชินีขาวเหนียวครบวงจร
จํานวน 3 กิจกรรมยอย (ตามหนังสืออําเภอทาบอ ที่ คค 0218/767 ลงวันที่
15 มีนาคม 2560)

(3.1) กิจกรรมขุดลอกหนองออ หมูที่ 1,2,10 และ 13 ตําบลกองนาง
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 9,918,900.- บาท

เดิม ราคากลางและปริมาณงาน ขนาดกวางเฉล่ีย 400 เมตร ยาวเฉล่ีย
480 เมตร ลึกเฉล่ีย 1 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 190,180 ลูกบาศก
เมตร

ขอเปล่ียนแปลงเปน ขนาดกวางเฉล่ีย 400 เมตร ยาวเฉล่ีย 480 เมตร
ลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 248,100 ลูกบาศกเมตร

(3.2) กิจกรรมขุดลอกหนองนาตูดี หมูที่ 9 ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 8,000,000.- บาท

เดิม ราคาราคากลางและปริมาณงาน ขนาดปากกวางเฉล่ีย 200 เมตร
ยาวเฉล่ีย 287 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.5 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 143,200
ลูกบาศกเมตร

ขอเปล่ียนแปลงเปน ขนาดกวางเฉล่ีย 200 เมตร ยาวเฉล่ีย 310 เมตร
ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 182,500 ลูกบาศกเมตร

(3.3) กิจกรรมขุดลอกหนองทินทิก หมูที่ 11 ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 1,910,000.- บาท

เดิม ราคาราคากลางและปริมาณงาน ขนาดกวางเฉล่ีย 80 เมตร ยาว
เฉล่ีย 175 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 36,330 ลูกบาศก
เมตร

ขอเปล่ียนแปลงเปน ขนาดกวางเฉล่ีย 80 เมตร ยาวเฉล่ีย 220 เมตร
ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 47,400 ลูกบาศกเมตร

มติที่ประชุม เห็นชอบ
นายสําพรต  จันทรหอม 5.1.2 จังหวัดบึงกาฬ โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและ
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง จํานวน 5 กิจกรรม ดังน้ี

(1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง งบประมาณ
5,407,000.- บาท เดิม คาขุดสระนํ้า จํานวน 120 บอ งบประมาณ
2,640,000.- บาท ขอเปล่ียนแปลงเปน คาเจาะบอบาดาล จํานวน 120 บอ
งบประมาณ 2,640,000.- บาท เน่ืองจาก สระนํ้าตองขุดในไรนา แตสภาพพื้นที่
ในการปลูกกลวยหอมตองปลูกในที่สูง และสระนํ้าไมสามารถกักเก็บนํ้าไวใชได
ตลอดทั้งป จึงขอปรับเปล่ียนจากขุดสระนํ้ามาเปนขุดเจาะบอบาดาลแทน
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ประธาน ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน 120 บอ งบประมาณ 2,640,000.- บาท
เฉล่ียบอละ 22,000.- บาท สามารถขุดไดหรือไม

นายสําพรต  จันทรหอม ไดประสานไปยังสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดบึงกาฬ
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ วาสามารถขุดเจาะได โดยเปนลักษณะบอปด ลึก 40 เมตร ขนาด 4 น้ิว

ปริมาตรนํ้า 2 ลบ.เมตร ตอช่ัวโมง

ประธาน ขุดบอบาดาลอยางเดียว
นายสําพรต  จันทรหอม เปนการขุดบอบาดาลใหแลวเกษตรกรสมทบเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งปม
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ อีกรายละ 7,000 – 8,000 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ
นายสําพรต  จันทรหอม (2) กิจกรรม สงเสริมการใชนํ้าเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 437,000.- บาท เดิม คาขุดสระนํ้า จํานวน 10 บอ งบประมาณ

220,000.- บาท ขอเปล่ียนแปลงเปน คาเจาะบอนํ้าบาดาล จํานวน 10 บอ
งบประมาณ 220,000.- บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ
นายสําพรต  จันทรหอม (3) กิจกรรม สงเสริมราชินีขาวเหนียวครบวงจร งบประมาณ3,784,000.- บาท
เกษตรจังหวัดบึงกาฬ เดิม การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 8 กลุม งบประมาณ

560,000.- บาท ประกอบดวย เครื่องสีขาวกลองและขาวขาว จํานวน 3 เครื่อง
งบประมาณ 210,000.- บาท,เครื่องซีลสูญญากาศ จํานวน 5 เครื่อง งบประมาณ
225,000.- บาท,ขุดตะแกรงตากขาว จํานวน 5 ชุด งบประมาณ 125,000.- บาท
ขอเปล่ียนแปลงเปน การเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 8
กลุม งบประมาณ 560,000.- บาท ประกอบดวย เครื่องสีขาวกลองและขาวขาว จํานวน
8 เครื่อง  งบประมาณ 360,000.- บาท,เครื่องซีลสูญญากาศ จํานวน 8 เครื่อง
งบประมาณ 200,000.- บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายจํารัส  นาแฉลม (4) กิจกรรมการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและ
ผูอํานวยการกลุมงาน แปรรูปการผลิต (ยางพารา) : ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต
ยุทธศาสตรและขอมูล และแปรรูปยางพารา
เพื่อการพัฒนาจังหวัด เดิม ขอมูลในระบบ e – Budgeting เปนงบดําเนินงาน งบประมาณ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน 7,534,220.- บาท
จังหวัดบึงกาฬ ขอเปล่ียนแปลงเปน หมวดรายจายงบลงทุนคาครุภัณฑ งบประมาณ

7,534,220.- บาท เพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมของโครงการ
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มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายจํารัส  นาแฉลม (5) กิจกรรมการผลิตเครื่องบดข้ีเล่ือยจากไมยางพารา งบประมาณ
ผูอํานวยการกลุมงาน 2,400,000.-บาท
ยุทธศาสตรและขอมูล เดิม ขอมูลในระบบ e – Budgeting เปนงบดําเนินงาน รายการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด คาจางเหมาถอดแบบงานวิจัยยางพารา ทําตนแบบผลิตภัณฑยางพารา
(แทน) หัวหนาสํานักงาน งบประมาณ 2,400,000.- บาท
จังหวัดบึงกาฬ ขอเปล่ียนแปลงเปน หมวดรายจายงบลงทุนคาครุภัณฑ รายการ

เครื่องบดข้ีเล่ือยจากไมยางพารา จํานวน 8 เครื่อง งบประมาณ 2,400,000.- บาท
เพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมของโครงการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.2 ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดการขอใชงบประมาณเหลือจาย
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายเอกชัย  รัตนโสภา จังหวัดหนองบัวลําภู มีความประสงคขอใชเงินเหลือจาย เพื่อดําเนิน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด โครงการพัฒนาสงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัด กิจกรรม :
หนองบัวลําภู จัดทําลานคาชุมชนใหไดมาตรฐานสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด กลุมจังหวัดตลาดหวยเดื่อ เน่ืองจากเกิดความคลาดเคล่ือนในกรอบวงเงิน
หนองบัวลําภู เดิม งบประมาณ จํานวน 10,472,800.- บาท โดยสํานักงานจังหวัด

หนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินงาน และคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มีมติเห็นชอบไปแลวเมือคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560
เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560

ขอเปล่ียนแปลงเปน งบประมาณ จํานวน 10,470,000.- บาท และ
ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองบัวลําภู

เลขานุการ การเปล่ียนแปลงเปนอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และสามารถดําเนินการเปล่ียนแปลงได

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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5.3 การขอใชเงินงบประมาณเหลือจาย จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
กลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรณีไมกระทบแผน)

เลขานุการ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ เ ร่ืองการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2554

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

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 25 หัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจโอนและหรือ

เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายภายใตแผนงานเดียวกันที่เหลือจายจากการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว ไปใชจายเปนรายจายใดๆ ได แต
มิใหนําไปใชจายเปนรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาที่ดิน หรือรายการกอ
หน้ีผูกพันขามปงบประมาณ และมิใหนําไปใชจาย หรือสมทบจายเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวที่ไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว ให
โอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ

การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหน่ึง เพื่อ
จัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหน่ึงลานบาทและต่ํา
กวาสิบหาลานบาทตามลําดับ และการโอนหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเปนคาจัดหา
ครุภัณฑยานพาหนะเดิม

สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกําหนดขอบเขต
หรือขอจํากัดการใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหน่ึงและวรรคสองไดตามลําดับ

จังหวัดหนองคาย โดยแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย รายงานวามีเงิน
เหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนเงิน 5,310,000.- บาท
จึงไดจัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยง
อาเซียน : กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมโยงการทองเที่ยวสาย
บานใหมโพธ์ิชัย หมูที่ 11 ตําบลนาหนัง – บานโคกสวาง หมูที่ 4 ตําบลบานผือ
อําเภอโพนพิสัย เปนเงิน 5,310,000.- บาท เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช
เงินงบประมาณเหลือจาย จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรณีไมกระทบแผน)
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นายพัฒนากร  โลกธาตุ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย ขอใชเงินเหลือจาย จากโครงการตาม
(แทน) ผอ.แขวงทางหลวง แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรณีไม
ชนบทหนองคาย กระทบแผน) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน :

กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมโยงการทองเที่ยวสายบานใหมโพธ์ิ
ชัย หมูที่ 11 ตําบลนาหนัง – บานโคกสวาง หมูที่ 4 ตําบลบานผือ อําเภอ
โพนพิสัย เปนเงิน 5,310,000.- บาท ซึ่งเปนเสนทางลัดจากอําเภอสรางคอมไป
ยังอําเภอเฝาไร

เลขานุการ การโอนเป ล่ียนแปลงเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และสามารถดําเนินการได

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)
6.1 โครงการ “การจัดงานแสดง จําหนายสินคากลุมจังหวัด และประชารัฐ
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”

เลขานุการ กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือส่ังการ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
เรื่อง โครงการ “การจัดงานแสดง จําหนายสินคากลุมจังหวัด และประชารัฐ
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” โดยกระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
ในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ณ บริเวณขางทําเนียบรัฐบาล จํานวน
3 เดือน ระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 แบงเปนเดือนละ 2 รอบ
รอบละ 12 วัน รวมทั้งส้ิน 72 วัน ภายใต ช่ือโครงการ “การจัดงานแสดง
จําหนายสินคากลุมจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” โดยไดมี
หนังส่ือส่ังการผานทั้งหัวหนากลุมจังหวัดและผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อใหดําเนินการ ดังน้ี

1. ใหจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของจังหวัด
ไดแก สินคาเดนทางการเกษตร ผลิตภัณฑตกแตงบานและสวน อาหาร/เครื่องดื่ม
ชวนชิม ที่เปนอัตลักษณของจังหวัดตามแนวทางการคัดเลือกฯ ทั้งน้ี ตองเปน
ผูประกอบการที่สมัครใจ สามารถบริหารจัดการการผลิต การจัดจําหนายสินคาที่
ไดมาตรฐาน มีการตกแตงบูทจําหนายสินคาที่สวยงาม นาสนใจตามหลักเกณฑการ
เขารวมกิจกรรมการแสดงและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน โดยใหจังหวัดสงบัญชี
รายช่ือผลิตภัณฑพรอมผูประกอบการที่จังหวัดคัดเลือกใหกลุมจังหวัด ภายในวันที่
3 เมษายน 2560

2. ขอความรวมมือจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของกลุม
จังหวัด เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมการขายผลิตภัณฑ
ของกลุมจังหวัด ขนาดบูทมีความกวาง 2 เมตร ความยาว 2.5 เมตร
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กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี) รวมกับ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร) จะดําเนินการในวันที่
1 – 12 มิถุนายน 2560 โดยทุกจังหวัดจะตองไปพิจารณาสรรหาผูประกอบการ
ในประเภทของผลิตภัณฑ 4 ประเภท โดยกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (อุดรธานี) มีจํานวน 81 บูท ประกอบดวย

1. บูทสินคาเดน (อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม ของใช ผา เครื่องแตงกาย
สมุนไพร) จํานวน 41 บูท โดยใหแตละจังหวัดพิจารณาผูประกอบการ
จังหวัดละ 10 ผูประกอบการ โดยจะสงไป จํานวน 41 ผูประกอบการ
สวนที่เหลือจะสํารองไว

2. ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ (ประมง/ปศุสัตว/ผัก/ผลไมในทองถ่ิน)
จํานวน 18 บูท โดยใหแตละจังหวัดพิจารณาผูประกอบการจังหวัดละ 4
ผูประกอบการ

3. ผลิตภัณฑตกแตงบานและสวน เชน เฟอรนิเจอร กระถางฯ จํานวน
3 บูท โดยใหแตละจังหวัดพิจารณาผูประกอบการจังหวัดละ 1 ผูประกอบการ

4. อาหาร/เครื่องดื่ม ชวนชิม ที่เปนอัตลักษณจังหวัดปรุงสด จํานวน
19 บูท โดยใหแตละจังหวัดพิจารณาผูประกอบการจังหวัดละ 4 ผูประกอบการ

และจะมีการจัดประชุมคณะทํางาน ในวันที่ 4 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น. โดยมีนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เปนหัวหนาคณะทํางาน

ประธาน คาใชจายในการเดินทางของผูประกอบการตองรับผิดชอบเองทั้งหมด

เลขานุการ กระทรวงมหาดไทยขอใหกลุมจังหวัดและจังหวัดรับผิดชอบคาใชจาย
ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยจะมีการจัดแสดงทุกวัน วันละ 1 ชุด
จํานวน 2 รอบ รอบละ 30 นาที โดยจะแบงกันกลุมละ 6 วัน กับกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจะมีการสรุปรายละเอียดในการประชุม
คณะทํางาน

ประธาน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประสานไปยัง
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 วาแบงกันไปกลุมละ 6 วัน และ
ใชชุดเดียวในการจัดแสดง ทั้ง 6 วัน

เลขานุการ การแสดงจะใชชุดเดียวแสดงทั้ง 6 วัน โดยกลุมจังหวัดฯ จะเปนผูออก
คาใชจายใหทั้งหมด

ประธาน ใหวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎรับผิดชอบในการ
จัดการแสดงทั้งหมด
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เลขานุการ การอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากขอส่ังการ
จากการประชุมวีดีทัศนทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (VCS) เม่ือวันพฤหัสบดีที่
23 มีนาคม 2560 ใหหัวหนากลุมจังหวัดฯ เปนผูอนุมัติโครงการทุกโครงการ
แตโครงการที่ผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติโครงการไปแลว ไมสงผลกระทบ และให
ดําเนินการตามที่หัวหนากลุมจังหวัดมอบอํานาจไปแลว โดยมีการแจงใหทุกจังหวัด
ทราบและใหจัดสงมายังกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดแจงขอความมาทางไลน โดยไมไดมีหนังสือมา
อยางเปนทางการระบุวาใหภาคประชาสังคมเขารวมดําเนินการทุกข้ันตอน
ถาเปนไปไดใหแตงตั้งกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจาง จากภาคประชาสังคม
เขารวมดวย

ที่ประชุม รับทราบและดําเนินการตามมติที่ประชุม

***********************************
ปดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ


