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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 6/2560
วันศุกร ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมฟาหลวง 3 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี


1. นายชยาวุธ จันทร
2. นายโชติ เชื้อโชติ
3. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ
4. นายสถาพร พงษนาค
5. นายนราวุฒิ จันทรทอง
6. นายวุฒิชัย วงศภูธร
7. นางวิริยา สําเภา
8. นางดรัญญา สุวรรณบุตรี
9. นางรวิภา เพชรฤาชัย
10. นายสนธยา ยาสงคราม
11. นายเมธี อุนชวง
12. นางสาวจิราภา รักภักดี
13. จาเอกอารีย สาตรนอก
14. นายชาญยุทธ วันดี
15. นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ
16. นายมนตรี หมวกไสว
17. นายประเทศ แยมยินดี
18. นางปาลิดา คําพิบูลย
19. นายนิพนธ คนขยัน
20 .นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร
21. นางพรพรรณ ชลประทาน

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
(แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย
(แทน) สหกรณจังหวัดหนองคาย
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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22. นายชาญชัย บุญญานาม
23. นายธนาดุลย บุตรโคตร
24. นายภาคภูมิ ปุผมาศ
25. นางวัฒนา พิธรัตน
26. นายเกรียงไกร ไทยออน
27. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
28. นายอรุณ วัดโสภา
29. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต
30. นายสิธิชัย จินดาหลวง
31. นายพงษศักดิ์ ยศยิ่ง
32. นายจํารัส นาแฉลม
33. นายพรพิทักษ อํามาตทัศน
34. นายสุธี ศรีทัดจันทา
35.นายรุจิภาส เศรษฐคํา

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี
ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลําภู
ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู
2. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย
3. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
จังหวัด หนองบัวลําภู
4. นายกเทศมนตรีตําบลนาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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7. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
8. นายวิษณุ พิลาสุทธิ์ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย
9. นายอารี วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย
10. นายเชิด สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย
11. นางพิสมัย สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย
12. นางใบ ฮาดดา ผูชวยคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ
13. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ผูเขารวมประชุม
1. นายณฐพงศ ตันตระกูล
2. นายโกศล สมัครสมาน
3. นายพัฒนากร โลกธาตุ
4. นางสาวรัฏติพร ศิริศรี
5. นายปญญา ติดมา
6. นายสุริยา คําพันธ
7. นายวินัย สุทธิประภา
8. นายพินิตย โนวะ
9. นางสาวธนิดา เสนเศษ
10. นายชัชวาล มีฤทธิ์
11. นายชัยฤทธิ์พล โกมิล
12. นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา
13. นายยศเสถียร ทองปน
14. นายณัฐพงศ คําวงศปน
15. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท
16. นายอนุชาติ ตะระรัมย
17. นางสาวเกศิณี คุมบุงคลา
18. นางสาวมาลินทร พันธุเดช
19. นางรสริน ศิริเกตุ
20. นางสาวชาคริยา ใจขาน

กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ

ติดราชการ

กรรมการ

ติดภารกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

นวค.ปฏิบัติการ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ประมงจังหวัดหนองคาย
ผอ.สวนอํานวยการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
(แทน) นายอําเภอเมืองหนองคาย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด
หนองคาย
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองคาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
หนองคาย
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
ปลัดอาวุโส อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
เจาหนาที่วิเคราะห สํานักงานจังหวัดเลย
นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นวค.ปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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21. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร
22. นางสาวกรรณิการ ตะเมือง
23. นางสาวอุมาพร ฝมือดี

เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายชยาวุ ธ จั น ทร ผู วาราชการจั ง หวั ด อุ ด รธานี / หั วหน า กลุ มจั งหวั ด
ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อตอนบน 1 เป นประธานที่ ป ระชุม และได ดํ าเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่อง

ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2560

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2560
สํ านั กบริ หารยุ ทธศาสตร กลุ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1
ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือ ที่ มท
0224 (อด)/ว 4182 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 และไดเผยแพรลงบนเว็บไซต
ของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การประชุม
ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวนั้นหากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุง
แกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว
3.1 รายงานผลการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 เงิ น กั น ไว เ บิ ก เหลื่ อ มป ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559
มีดังนี้

เลขานุการ

จั ง ห วั ด ห น องคาย ขอกั น เงิ น โ ครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
แหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือจัดทําลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 4,950,000 บาท
ผลการดําเนินงาน สั ญญาเริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2559 สิ้ นสุด สัญญา
วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2559 ผลการดํ า เนิ น การได ร อ ยละ 90 ในส ว น
ขอ ง โ คร ง ส ร าง ดํ า เนิ นก า รแ ล ว เ สร็ จ คง เ ห ลื อก า ร ปร ะ ก อ บชิ้ นส ว น
ของประติมากรรมและตกแตง สวนหัวพญานาค
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ผลการเบิ ก จ าย เบิ ก จ ายแล ว จํ า นวน 2,524,500.- บาท คงเหลื อ
ที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 2,425,500.- บาท
นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจายงบประมาณ

ที่ประชุม

รับทราบ
3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 ได รั บ อนุ มั ติ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
380,534,200 บาท แบงเปน
งบลงทุน
352,458,800 บาท
งบดําเนินงาน 23,075,400 บาท
งบบริหารจัดการ 5,000,000 บาท

จังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดเลย
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดบึงกาฬ
รวมทั้ งสิ้น

เลขานุการ

งบลงทุ น
28,300,000
126,752,000
69,702,000
45,762,000
82,878,800
353,394,800

งบประมาณที่ ไดรับจัดสรร ตาม พรบ.
งบดําเนินงาน
งบบริห าร
รวม
11,625,400
3,400,000
43,325,400
200,000
400,000
127,352,000
2,870,000
400,000
72,972,000
7,444,000
400,000
53,606,000
400,000
83,278,800
22,139,400
5,000,000
380,534,200

เบิกจาย
38,928,896
103,330,762
72,255,641
26,816,251
49,321,670
290,653,220

รอยละ
89.85
81.14
99.02
50.02
59.22
76.38

จึงนํ าเรี ย นที่ป ระชุ มเพื่ อโปรดทราบ และขอให จั งหวั ด ไดชี้แจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ(รายละเอียดผล
การเบิกจายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพรอมนี)้
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เลขานุการ

ที่ประชุม
นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
จังหวัดหนองคาย

3.2.1 จังหวัดอุดรธานี
คงเหลือที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ
1. โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัด อีสาน
ตอนบน งบประมาณ 6,250,000.- บาท ลงนามในสัญญาจางวันที่ 26 เม.ย.
2560 จั ด จ า งในวงเงิ น 5,550,000.- บาท ระยะเวลาดํ าเนิ นงาน 180 วั น
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ปจจุบัน เบิกจายแลว 6 งวดงาน รวมเปนเงิน
3,300,000.- บาท คงเหลือ 4 งวดงาน คาดวาจะสามารถเบิกจายไดตามกําหนด
สัญญาฯ
รับทราบ
3.2.2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 โครงการ 2 รายการ
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 2
กิจกรรม
1.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุบังพวน
ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายงบประมาณ
9,361,000.- บาท หน วยงานรับผิ ดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิ การ และผั งเมือง
จังหวัดหนองคาย เริ่มตนสัญญา 29 ธ.ค. 2559 สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ย. 2560

นางสาวธนิดา เสนเศษ
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองคาย

ดําเนินการแลวเสร็จ จะจัดสงเอกสารเบิกไปยังสํานักงานจังหวัดหนองคาย
ในที่ 25 กันยายน 2560

นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
จังหวัดหนองคาย

1.2 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวพระธาตุบุ ตําบลปะโค
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 6,180,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย
เริ่มตนสัญญา 29 ธ.ค. 2559สิ้นสุดสัญญา 5 ก.ย. 2560

นางสาวธนิดา เสนเศษ
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองคาย

ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางจัดสงเอกสารเบิกไปยังสํานักงานจังหวัด
หนองคาย

ที่ประชุม

รับทราบ
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นายนราวุฒิ จันทรทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

ที่ประชุม
นายพรพิทักษ อํามาตทัศน
นวค.ชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ประชุม

นายจํารัส นาแฉลม
นวค.ชํานาญการพิเศษ
(แทน)หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

3.2.3 จังหวัดเลย
คงเหลือที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ
1. โครงการสงเสริมและพัฒนา SME กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 1 กิจกรรม คือ การสงเสริมและพัฒนา SME
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,870,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจาย
งบประมาณ
รับทราบ
3.2.4 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 โครงการ 1 รายการ
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน
จํานวน 1 กิจกรรมไดแก ปรับปรุงถนนสายถ้ําเอราวัณ- ถ้ําผาเวียง ตําบลนาแก
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.280
กิโลเมตร และขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 6.317 กิโลเมตร พรอมงาน
ระบบระบายน้ํ า งบประมาณ 15,814,000.- บาท หน วยงานรั บผิ ดชอบ คื อ
ที่ทําการปกครองอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู เริ่มตนสัญญา 20 ก.พ. 2560
สิ้นสุดสัญญา 15 ก.พ. 2561
ผลการดํ า เนิ น งาน ขณะนี้ ดํ า เนิ น การไปแล ว ประมาณ 95%
คาดวาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 จะสามารถสงเบิกเงินงบประมาณได โดยมี
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปเรียบรอยแลว
รับทราบ
3.2.5 จังหวัดบึงกาฬ
คงเหลือที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน
จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก
1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุมที่ 0202
ตอนท ากกแดง – บึ งกาฬ ระหว าง กม.83+000 - กม.84+500 อํ าเภอพรเจริ ญ
จั งหวั ดบึ งกาฬ ระยะทาง 1.500 กิ โลเมตร งบประมาณ 39,900,000.- บาท
หน วยงานรั บผิ ดชอบ คื อ แขวงทางหลวงบึ งกาฬ เริ่ มต นสั ญญา 7 ธ.ค. 2559
สิ้นสุดสัญญา 3 ต.ค. 2560
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ผลการดํ า เนิ น งาน ขณะนี้ ดํ า เนิ น การไปแล ว ประมาณ 71%
เบิ ก จ า ยแล ว จํ า นวน 5,985,000.- บาท คงเหลื อ ที่ ยั ง ไม เ บิ ก จ า ย จํ า นวน
33,915,000.- บาท กรรมการนัดตรวจรับงานจางในวันที่ 25 กันยายน 2560
คาดวาจะเบิกจายไดเพิ่มอีก จํานวน 3 ลานบาทเศษ คาดวาจะดําเนินการแลว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ไดกันเงินเบิกเหลื่อมป แลว
นางวัฒนา พิธรัตน
มีขอสังเกตหลังจากการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ สวนใหญไมคอย
ประธานศูนยประสานงาน
เขาไปใชประโยชนและไมมีการบํารุงรักษา ขอใหพิจารณาเรื่องความคุมคาของการ
องคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี ใช ง บประมาณว า มี ค วามคุ ม ค า หรื อ ไม เช น สิ่ ง ก อ สร า งต า งๆ ที่ อ ยู ใ นสถานที่
ทองเที่ยว วามีการใชประโยชนมากนอยเพียงใด ความคุมคาในการใชงาน และการ
บํารุงรักษา
ประธาน
ที่ประชุม

เห็นดวยกับขอสังเกตดังกลาว และใหจังหวัดไดดําเนิ นการใหเกิดความ
คุมคา ในการใชงานและมีการบํารุงรักษาใหยั่งยืน
รับทราบ
3.3 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เงินเหลือจาย)
3.3.1 จังหวัดอุดรธานี มี 2 โครงการ 2 กิจกรรม
1. โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น จุ ด ชมวิ ว ผารั บ อรุ ณ ภู ฝ อยลม
สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ ที่ 10 (อุ ด รธานี ) งบดํ า เนิ น งาน งบประมาณ
2,200,000.- บาท ดําเนินงานโดย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)

นายปญญา ติดมา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิวผารับอรุณ ภูฝอยลม สํานักบริหารพื้นที่
(แทน) ผูอํานวยการ
อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) งบประมาณ 2,200,000.- บาท ดําเนินการแลวเสร็จ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 กํ า ลั ง ส ง เบิ ก งานงวดสุ ด ท า ย จํ า นวน 4 แสนกว า บาท คาดว า ภายในวั น ที่ 26
กันยายน 2560 จะสามารถสงเอกสารเบิกจายงบประมาณ
ที่ประชุม

รับทราบ
2. โครงการเที่ ย วสบายใจไปสบายดี งบดํ า เนิ น งาน งบประมาณ
1,669,200.- บาท ดํ าเนิ นงานโดย สํ านั กงานการท องเที่ ย วและกี ฬ าจั งหวั ด
อุดรธานี
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นายณฐพงศ ตันตระกูล
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุดรธานี

คงเหลือที่ยังไมดําเนินการแลวเสร็จ คือ งานแถลงขาว เปดตัวมาสคอต
คุณทองโบราณ โครงกระดูกสุนัขที่ถูกขุดพบบริเวณแหลงโบราณคดีบานเชียง
และไดรับพระราชทานชื่อจาก ร.9 เพื่อใชเปนสัญลักษณของจังหวัดเพื่อกระตุน
การท องเที่ ยว งบประมาณ 600,000.- บาท คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็ จ
ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

ที่ประชุม

รับทราบ
3.3.2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเชื่อมโยง
อาเซียน จํานวน 1 กิจกรรม คือ
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน
จํานวน 1 กิจกรรม คือ
1.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงการทองเที่ยว
สายบานใหมโพธิ์ชัย หมูที่ 11 ตําบลนาหนัง – บานโนนสวาง หมูที่ 4 ตําบลบานผือ
อําเภอโพนพิ สัย จั งหวั ด หนองคาย งบประมาณ 5,310,000.- บาท ลงนาม
ในสัญญาวันที่ 13 มิถุนายน 2560 สิ้นสุด สัญญาวันที่ 10 ตุ ลาคม 2560
วงเงิ น ลงนามในสั ญ ญา 4,650,000.- บาท ยั ง ไม เ บิ ก จ า ย ดํ า เนิ น งานโดย
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 72% คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา
โดยมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปเรียบรอยแลว

นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

นายพัฒนากร โลกธาตุ
(แทน) แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย
ที่ประชุม
นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย
นางสาวธนิดา เสนเศษ
(แทน) แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย
ที่ประชุม

รับทราบ
2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 4 กิจกรรม
งบประมาณ 5,600,000.- บาท ไดแก
2.1 กิจกรรมกอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยววัดผาตากเสื้อ
ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 3,000,000.- บาท
ลงนามในสัญญาวันที่ 7 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ธันวาคม 2560
วงเงินลงนามในสัญญา 2,690,000.- บาท ดําเนินงานโดย สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดหนองคาย
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 5% ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ
เนื่องจากมีการแกไขแบบแปลนในการกอสราง สวนการแกไขแบบจะแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปเรียบรอยแลว
รับทราบ
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นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

2.2 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม ตําบลเวียงคุก
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,600,000.- บาท
ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 กันยายน 2560
วงเงินลงนามในสัญญา 2,090,000.- บาท และงบดําเนินงาน จํานวน 100,000.- บาท
เบิกจายแลว จํานวน 17,450.- บาท ดําเนินงานโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย

นายชัยฤทธิ์พล โกมิล
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย

ผลการดําเนินงาน อยูระหวางใหผูรับจางแจงเขาดําเนินการทําบันทึก
ขอขยายสัญญา เนื่องจากมีการปรับแกไขแบบจากกรมศิลปากร คาดวา
จะแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2560

ที่ประชุม

รับทราบ
2.3 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานตําบลสี
กาย อําเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ 340,000.- บาท ดําเนินงานโดย ลงนาม
ในสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วงเงิน
ลงนามในสัญญา 340,000.- บาท ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองหนองคาย
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 5% โดยมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
เรียบรอยแลว

นางสาวรัฎติพร ศิริศรี
(แทน) นายอําเภอเมือง
หนองคาย
ที่ประชุม

นายชัยฤทธิ์พล โกมิล
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย
ที่ประชุม

นายพินิตย โนวะ
(แทน) เกษตรจังหวัด
หนองคาย

รับทราบ
2.4 กิจกรรมพัฒนาศั กยภาพแหลงทองเที่ยว พระธาตุบุ ตําบลปะโค
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2) งบประมาณ 1,420,000.บาท ดําเนินงานโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ โดยมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
เรียบรอยแลว
รับทราบ
3) โครงการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร จํานวน 2 กิจกรรม
3.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ และสารชีวภัณฑเพื่อทดแทนการใชสารเคมี งบประมาณ 500,000.- บาท ดําเนินงานโดย
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ โดยลงนามในสัญญาไปแลว
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
อยูระหวางการกอสรางฐานราก คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จไดตามสัญญา
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ที่ประชุม
นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

ที่ประชุม
นายพรพิทักษ อํามาตทัศน
นวค.ชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ประชุม

รับทราบ
3.2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑมะเขือเทศ
อําเภอศรีเชียงใหม งบประมาณ 340,000.- บาท ลงนามในสัญญา
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2560
วงเงินลงนามในสัญญา 340,000.- บาท ดําเนินงานโดย ที่ทําการปกครองอําเภอ
ศรีเชียงใหม
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจาย
งบประมาณ
รับทราบ
3.3.1 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาสงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
กลุมจังหวัด กิจกรรม:จัดทําลานคาชุมชนใหได มาตรฐานสงเสริม
การคาการลงทุนและการทองเที่ยวกลุมจังหวัดตลาดหวยเดื่อ งบประมาณ
9,825,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่
28 มกราคม 2561 วงเงินลงนามในสัญญา 8,339,000.- บาท ดําเนินงานโดย ที่ทํา
การปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู
ผลการดํ า เนิ น งาน ดํ า เนิ น การได 10% โดยมี ก ารกั น เงิ น ไว
เบิกเหลื่อมปเรียบรอยแลว
2) โครงการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แหล ง ท อ งเที่ ย ว กิ จ กรรม:
ส งเสริ มโครงสร างพื้ นฐานและสิ่ งอํ านวยความสะดวกด านการ ท องเที่ ยวจั งหวั ด
หนองบั ว ลํ า ภู งบประมาณ 645,000.- บาท ดํ า เนิ น งานโดยสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดหนองบัวลําภู
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจาย
งบประมาณ
รับทราบ
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3.4 โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องกลุ ม จั ง หวั ด
งบ ป ระมาณ รายจ า ย เ พิ่ ม เ ติ ม ป ระจํ า ป ง บ ป ระมาณ พ .ศ. 2 5 6 0
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน
1,422,232,300.- บาท แบงเปน
งบลงทุน
1,128,325,741.81 บาท
งบดําเนินงาน
293,906,558.19 บาท
จังหวัด

งบลงทุน
จังหวัดอุดรธานี
129,630,661
จังหวัดหนองคาย
312,901,703
จังหวัดเลย
139,570,400
จังหวัดหนองบัวลําภู 158,117,800
จังหวัดบึงกาฬ
388,105,178
รวมทั้งสิ้น 1,128,325,742

เลขานุการ

นายสุริยา คําพันธ
นวค.ชํานาญการ
(แทน) ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ตาม พรบ.
งบดําเนินงาน
รวม
เบิกจาย
102,268,835
231,899,496 94,491,631.53
31,599,732
344,501,435 80,269,706.93
78,200,535
217,770,935 49,381,152.00
48,352,135
206,469,935 57,690,297.40
33,485,321
421,590,499 24,391,280.00
293,906,558 1,422,232,300 306,224,067.86

รอยละ
40.75
23.30
22.68
27.94
5.79
21.53

จึงนํ าเรี ย นที่ป ระชุ มเพื่ อโปรดทราบ และขอให จั งหวั ด ไดชี้แจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ(รายละเอียดผล
การเบิกจายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพรอมนี)้
3.4.1 จังหวัดอุดรธานี
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม
งบประมาณ 226,912,135.- บาท
- เบิกจายแลว จํานวน 94,491,631.53.- บาท คิดเปน
รอยละ 40.75
- คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 137,407,864.47- บาท
โดยแยกรายละเอียดเปน
งบดําเนินงาน 103 ลานบาทเศษ เบิกจายแลว จํานวน 72 ลานบาทเศษ
คิดเปนรอยละ 70 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 30 ลานบาทเศษ โดยไดแจงเรงรัดให
สวนราชการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 25 กันยายน 2560
งบลงทุ น จํ า นวน 123 ล า นบาทเศษ มี จํ า นวน 4 โครงการ 9
กิจกรรม ไดลง PO ในระบบ ครบทุกกิจกรรมแลว โดยมีผลการเบิกจายอยูที่ 21
ล า นบาทเศษ คิ ด เป น ร อ ยละ 11 คงเหลื อ ที่ ยั ง ไม เ บิ ก จ า ยอยู ป ระมาณ
88 ลานบาทเศษ มีเงินเหลือจายจํานวน 13 ลานบาทเศษ และขอใชเงินเหลือ
จายไปแลว อยูระหวางรอผลการพิจารณาอนุมัติการดําเนินการ
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ที่ประชุม

นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

ที่ประชุม

นายนราวุฒิ จันทรทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย
ที่ประชุม

รับทราบ
3.4.2 จังหวัดหนองคาย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 16 กิจกรรม
งบประมาณ 344,501,435.- บาท
- เบิกจายแลว จํานวน 80,269,706.93- บาท คิดเปนรอยละ 23.30
- คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 264,231,728.07.- บาท
โดยมีเงินเหลือจายประมาณ 52 ลานบาทเศษ โดยขอใชเงิน
เหลือจาย และผานมติ ก.บ.ก. เรียบรอยแลว จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน
งบประมาณ จํานวน 50,850,000.- บาท
1. โครงการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ สนั บ สนุ น ด า น
การเกษตร กิจกรรม พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรและระบบกระจายน้ําของ
กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ
5,000,000.- บาท
2. โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและประมง กิ จ กรรมส ง เสริ ม ราชิ นี ข า วเหนี ย วครบวงจร
จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 10,480,000.- บาท
3. โครงการปรั บ ปรุ งทางหลวงและเส นทางคมนาคมที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากอุทกภัย ป 2560 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงถนนเพื่อแกไข
ปญหาจากอุทกภัยบริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212
ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ระหวาง กม. 0+000 + กม.
2+600 ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร งบประมาณ 35,370,000.- บาท
รับทราบ
3.4.3 จังหวัดเลย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ 29 กิจกรรม
งบประมาณ 217,770,935.- บาท
- เบิกจายแลว จํานวน 49,381,152.- บาท คิดเปนรอยละ 22.68
- คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 168,389,783.- บาท
รับทราบ
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3.4.4 จังหวัดหนองบัวลําภู
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม
งบประมาณ 206,469,935.- บาท
นายพรพิทักษ อํามาตทัศน
- เบิกจายแลว จํานวน 57,690,297.40 บาท คิดเปน
นวค ชํานาญการ
รอยละ 27.94
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
- คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 148,779,637.60 บาท
หนองบัวลําภู

ที่ประชุม

- โดยแยกเปนงบลงทุน จํานวน 158 ลานบาท งบดําเนินงาน
จํ านวน 48 ล า นบาท ในส ว นของงบดํ าเนิ น งาน ดํ าเนิ น การแล วเสร็ จ ในส ว น
ของงบลงทุน ลงนามในสัญญาเรียบรอยครบทุกกิจกรรม และมีการกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปเรียบรอยแลว
รับทราบ
3.4.5 จังหวัดบึงกาฬ

นายจํารัส นาแฉลม
นวค.ชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม
จํานวน 97 รายการ งบประมาณ 426,577,860.- บาท
- เบิกจายแลว จํานวน 24,391,280.- บาท คิดเปนรอยละ 5.37
- คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 397,199,219.- บาท
ปญหาในการดําเนินงาน คืองบประมาณสวนใหญโครงการเสริมสรางความโดดเดน
ของผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากภาคการเกษตรและประมง กิ จ กรรมส ง เสริ ม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต (ยางพารา) กิจกรรม
ส ว นใหญ จ ะเป น เครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งใช และต อ งใช บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความเชี่ ย วชาญมาดํ า เนิ นการ และต องนํ า เข า วั ส ดุ ครุ ภั ณฑ จากต างประเทศ
และมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปเรียบรอยแลว

เลขานุการ

ในสวนของจังหวัดบึงกาฬ ยังมี ปญหาในเรื่องของการลงนามในสัญญา
จํานวน 43 รายการ เนื่องจากลง PO ในระบบไมทัน โดยสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดฯ ไดทําเรื่องอุทธรณไปยังสํานักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย
แลว แตยังไมมีการแจงผลการพิจารณากลับมายังกลุมจังหวัดฯ

นายจํารัส นาแฉลม
นวค.ชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

จํานวนรายการ ถาไมไดรับความเห็นชอบ คงตองยกเลิกทั้งหมด แตจะไม
กระทบกับโรงงานยางพารา เพราะรายการที่ยังดําเนินการไมทัน อยูในกิจกรรม
ศูนยเรียนรู และสามารถขอใชที่ศูนยวิจัย จังหวัดหนองคาย แทนได ซึ่งเปนกิจกรรม
ที่ดําเนินการอยูแลว

ประธาน

กรณีที่ผลอุทธรณไมใหความเห็นชอบ เราจะมีวิธีแกปญหาอยางไร
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เลขานุการ

การแกไขปญหา คงตองใชเงินเหลือจาย จากงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาดําเนินการ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

เพื่อพิจารณา

4.1 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
นายจํารัส นาแฉลม
นวค.ชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

4.1.1 จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ดวนที่สุด ที่ บก017.2/10271
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่องใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอใชเงินเหลือจาย
และการโอนเปลี่ยนแปลงของกลุมจังหวัดฯ โครงการตามแนวทางการสราง
ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการเดิม
ที่

ชื่อโครงการ

รายการใหม

งบประมาณ

หนวยงาน

1 โครงการเสริมสราง
152,000
ความโดดเดนของ
(งบดําเนินงาน)
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและ
ประมง กิจกรรม : การ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การผลิตโคเนื้อและโค
ขุน วากิว กิจกรรมยอย
การผลิตโควากิว

มติที่ประชุม

ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

หนวยงาน

1

โครงการเสริมสราง
ความโดดเดนของ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตร
และประมง กิจกรรม :
การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
ผลิตโคเนื้อและโคขุน
วากิว กิจกรรมยอย
การผลิตโควากิว
รายการจัดซื้อเครื่องหั่น
พืชอาหารสัตว จํานวน
2 เครื่อง

152,000

สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด
บึงกาฬ

(งบลงทุน
คาครุภัณฑ)

เห็นชอบ
4.2 ขอยกเลิกการจั ดกิจกรรมสงเสริมประชาสัมพันธการบริโภคปลานิ ลทอง
หนองคาย ตามโครงการของกลุมจังหวัดงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและ
ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงปลานิล
แบบครบวงจร
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นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย
นายโกศล สมัครสมาน
(แทน) ประมงจังหวัด
หนองคาย

มติที่ประชุม

จั ง หวั ด หนองคาย หนั ง สื อ จั ง หวั ด หนองคาย ด ว นที่ สุ ด ที่ นค
0017.2/695 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องขอยกเลิกกิจกรรมยอยสงเสริม
ประชาสัมพันธการบริโภคปลานิลทองหนองคาย จํานวน 500,000.- บาท ขอเชิญ
ผูแทนประมงจังหวัดหนองคายชี้แจง
สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย ไดรับหนังสือแจงจาก สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน วา เห็นควรใหสํานักงานประมงจังหวัดหนองคายพิจารณาทบทวนกิจกรรม
ยอยส งเสริมประชาสั มพั นธ การบริ โ ภคปลานิลทองหนองคาย งบประมาณ จํ านวน
500,000.- บาท เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ใชงบประมาณคอนขางสูง และไม คุมค า
ในการดําเนินงาน สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย จึงขอเสนอเรื่องเพื่อขอยกเลิก
กิจกรรมดังกลาว
เห็นชอบ
4.3 ขอคื น เงิ น งบประมาณโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป ของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายจํารัส นาแฉลม
นวค.ชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ดวนที่สุด ที่ 0017.2/10958
ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง ขอคืนเงินงบประมาณ โครงการกอสราง
สิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 (เงิ น เหลื อ จ า ย จํ า นวน 2 รายการ รวม งบประมาณ
11,215,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และสวนประกอบทางเข า
แหล ง ท อ งเที่ ย วหนองโง ง ตํ า บลวิ ศิ ษ ฐ อํ า เภอเมื อ งบึ ง กาฬ จั ง หวั ด บึ ง กาฬ
งบประมาณ 9,500,000.- บาท
2. การติดตั้งไฟสองสวางแหลงทองเที่ยวสวนสาธารณะหนองโงง ตําบล
วิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 1,715,000.- บาท
เนื่องจากเปนเขตพื้นที่ชุมน้ําในระดับทองถิ่น โดยสงวนมิใหสวนราชการ
เขาไปใชประโยชน เพื่อใชเปนแหลงน้ํารองรับน้ํา กักเก็บน้ํา และปอ งกันน้ําแลง
น้ําทวม ปองกันการบุกรุก ทําลายเพื่อใชประโยชน ซึ่งจริงๆ แลวโครงการดังกลาวฯ
ไมไดกอสรางในแหลงน้ํา แตเปนสถานที่เดิมที่มีอยูแลว แตเปนการไปพัฒนาใหดี
ขึ้น แตเพิ่งจะมีการประกาศใหเปนเขตพื้นที่ชุมน้ําทีหลัง ไมมีการรุกล้ําในสวนของ
แหลงน้ําแตอยางใด แตเพื่อไมใหมีประเด็นปญหาตามมาในภายหลัง จึงขอยกเลิก
โครงการดังกลาวฯ
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ประธาน

นายนิพนธ คนขยัน

เขตพื้ นที่ ชุ ม น้ํ าในพื้ นที่ ข องท อ งถิ่ น ขบวนการขั้ น ตอนการอนุ ญ าตไม
ซ้ํ า ซ อ นและยุ ง ยาก สามารถดํ า เนิ น การได ง า ยกว า เขตพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า หลั ก
ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีขั้นตอน
การดําเนินการที่ยุงยากมากกวา
จังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่ชมุ น้ําในระดับทองถิ่นจํานวนมาก แตการขอยกเลิก

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด โครงการในวันนี้ ทําใหจังหวัดไดรับผลเสียหายเปนอยางมาก
บึงกาฬ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เห็นชอบ
เรื่อง อื่นๆ

นายโกศล สมัครสมาน
อยากทราบเรื่องการบริหารทรัพยสินที่เปนงบประมาณของกลุมจังหวัดฯ
(แทน) ประมงจังหวัดหนองคาย ในสวนของสํานักงานประมง ที่จะมอบใหกับเกษตรกร มีแนวทางอยางไร
เลขานุการ

ประธาน
เลขานุการ
ประธาน

การดํ าเนิ นการพั ส ดุ และครุ ภั ณ ฑ ที่ เ กิ ด จากกลุ มจั งหวั ด ฯ ที่ เ กิ ด จาก
งบประมาณของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ งบประมาณ
ป 2560 เพิ่มเติม กระทรวงมหาดไทยไดมีแนวทางชี้แจงวา กระทรวงมหาดไทย
ไดทําหนังสือขอยกเวนการผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 147 ไปยังคณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุ (กวพ.) และ ไดแจงผลการพิจารณากลับมาแลว วา หนวยงาน
หรือบุคคลอื่นที่มิใชหนวยงานของรัฐยืมทรัพยสินที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช
งานได ไปใชงานเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหสวนราชการผูยืมทําหลักฐาน
การยื ม เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร แสดงเหตุ ผ ลและกํ า หนดวั น ส ง คื น ทั้ ง นี้
กระทรวงมหาดไทยไดแจงกลุมจังหวัดทุกกลุมจังหวัด และจังหวัดทุกจังหวัดทราบ
ดวยแลว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4513
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยขอใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เตรี ยมความพร อมในการขอยื มใช พั สดุที่ ไ ด รับ การจั ด สรรงบประมาณจั งหวั ด /
กลุมจังหวัด โดยคราวตอไปกลุมจังหวัดจะจัดทําเอกสารรายการที่จะโอนใหกับ
สวนราชการตางๆ ซึ่งจะเปนการขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. เพื่อโอนรายการ
ครุภัณฑ ตอไป
มีหนังสือแจงเวียนไปยังจังหวัดหรือยัง
จ า ก ก า ร ป ร ะ ส า น ไ ป ยั ง ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ไ ด รั บ ท ร า บ ว า
กระทรวงมหาดไทยไดแจงเวียนไปยังทุกจังหวัดทราบดวยแลว
จังหวัดหนองคาย ไดแจงเวียนสวนราชการในจังหวัดหรือยัง
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นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

สําหรับจังหวัดหนองคาย ไดแจงเวียนทุกสวนราชการเรียบรอยแลว

ประธาน

ขอให ทุ ก จั ง หวั ด ใช ห นั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท
0212.1/ว 4513 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามขอสั่งการ และใหจังหวัดแจงเรื่องมายังกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่
เทาไหร

เลขานุการ

ภายในวั นที่ 15 ตุ ลาคม 2560 โดยกลุ มจั งหวั ด ฯ จะต องตรวจสอบ
รายการจากจังหวัดที่สงเรื่องมายังกลุมจังหวัดฯ และตองดูในระบบของ GFMIS วา
ตรงกันหรือไม

นางสาวเกศิณี คุมบุงคลา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
สํานักบริหารยุทธศาสตรฯ

กลุมจังหวัดฯ ตองดําเนินการตามระบบ GFMIS และจังหวัดที่เปนหนวย
ดําเนินการ วาตรงกับในระบบ GFMIS หรือไม หลังจากนั้นจะไดขออนุมัติจากที่
ประชุม ก.บ.ก. โดยจะมีการคํานวณคาเสื่อม หลังจากนั้นจะมีการสงรายการไปที่
กรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ให ก รมบั ญ ชี ก ลางตั ด ในระบบ GFMIS จึ ง จะถื อ ว า สิ้ น สุ ด
รายการในการโอนรายการ

ประธาน

ขอให ทุ ก จั ง หวั ด ส ง รายการมายั ง กลุ ม จั ง หวั ด ฯ ภายในวั น ที่ 15
ตุ ล าคม 2560

เลขานุการ

1. การมอบอํานาจของหัวหนากลุมจังหวัดฯ ใหผูวาราชการจังหวัดใน
กลุมจังหวัดฯ ยังไมสามารถดําเนินการ ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทย ได หารือไป
ยัง สํานักงาน ก.พ.ร. แตยังไมไดรับการตอบกลับแตอยางใด
2. การขอใชเงินเหลือจายตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
เพื่อนําไปชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัย โดยกลุมจังหวัดฯ ไดทําหนังสือ
ไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย เปนผู รวบรวมเพื่อจัดสงไปยัง
รองนายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาให ความเห็ นชอบต อ ไป ซึ่ งขณะนี้ ยั งไม ไ ด รั บ
คําตอบ และไดทําหนังสือขอทําความตกลงไปยัง สํานักงบประมาณ ภายในวันที่ 7
กันยายน 2560 ดวยแลว แตสํานักงบประมาณ ไมรับเรื่องเพราะรอใหผานการ
พิจารณาความเห็นชอบกอน หลังจากนั้ นมีมติ ครม. ออกมาใหม เมื่อวั นที่ 12
กันยายน 2560 ใหขยายระยะเวลาในการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ออกไปเปนวันที่ 22 กันยายน 2560 ซึ่งในขณะนี้กระทรวงมหาดไทยก็ยังไมได
แจงผลการพิจารณาแตอยางใด แต สํานักงบประมาณขอใหกลุมจังหวัดฯ ขอทํา
ความตกลงไปยังสํานักงบประมาณ โดยไมตองรอผลการพิจารณา โดยขอใหจัดสง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ซึ่งในขณะนี้ไดจัดสงมาแลว 4 จังหวัด และไดรับแจงการ
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ประสานจากสํานักงบประมาณวา จะพิจารณาความพรอมแบบ แบบ ปร.4 และ
ปร.5 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ถารายการใดไมพรอมคงตองตกไป
ในสวนของจังหวัดหนองคายที่ยังไมไดจัดสงมา ในเบื้องตนกลุมจังหวัดฯ
ไดประสานไปยังสํานักงานแขวงทางหลวงหนองคายแลว โดยสํานักงานแขวงทาง
หลวงหนองคาย จะนําเอกสารไปสงที่สํานักงบประมาณเอง
นายชาญยุทธ วันดี
พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
นางวัฒนา พิธรัตน
ประธานศูนยประสานงาน
องคกรภาคเอกชนจังหวัด
อุดรธานี
ประธาน

ตามที่กลุมจังหวัดฯ ไดจัดกิจกรรมสื่อสัญจร (Press Tour) ใน วันที่ 8 – 10
กันยายน 2560 ตามเสนทางการคาการลงทุน และการทองเที่ยวที่สําคัญของ
กลุมจังหวัดฯ นั้น ขอชื่นชมโครงการดังกลาว เปนการจัดกิจกรรมที่มีประโยชนกับ
ทุกจังหวัด
เรื่องการติดตามประเมินผลของโครงการตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวกอน
ดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคหรือไมอยางไร สําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม
อยากใหมีการติดตามประเมินผล ทั้งผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ เพราะงบประมาณ
ที่จัดสรรลงไปในพื้นที่แต ละจั งหวัด แต ละป มีจํานวนมากแตยังไมมีการติ ดตาม
ประเมินผลที่เปนระบบเทาที่ควร จึงอยากจะใหทุกจังหวัดไดใหความสําคัญในการ
ติดตามประเมินผลดวย
มีการติดตามโครงการ และมีแนวทางการดําเนินงานในเรื่องนี้อยางไรบาง

เลขานุการ

กลุมจังหวัดฯ ไดลงตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ ทั้ง 5 จังหวัด แตก็ไม
สามารถครอบคลุมไดทุกโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด และไดมีหนังสือ คําสั่งแตงตั้ง
จากหัวหนากลุมจังหวัดฯ ถึงผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ แตงตั้งรองผูวา
ราชการจังหวัดแตละจังหวัด เปนประธานในการกํากับดูแลแตละโครงการ และมี
ระบบการติ ด ตามอี ก คื อ ระบบ PADME ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งเป นการ
รายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตาม แตก็ยังติดปญหาในเรื่องสวนราชการไม
รายงานผลการดําเนินงานเทาที่ควร

นายโชติ เชื้อโชติ
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

เปนปญหาในการปฏิบัติ ของระดับเจาหนาที่ เพราะหลังจากที่มีการ
สงมอบโครงการฯ เรียบรอยแลว ตองดําเนินงานตอในเรื่องของปงบประมาณ 2561
และ 2562 ตอทันที ในสวนของจังหวัดหนองบัวลําภู ตองใหมีการนําทองถิ่นเขา
มามีสวนรวมในการบริหารจัดการดวย

นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ
รองผูวาราชจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
บึงกาฬ

สําหรับจังหวัดบึงกาฬ ใชระบบเกี่ยวกับตรวจติดตามของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลของจังหวัด
ใหอําเภอเปนหนวยงานดูแลชวยในระดับทองถิ่นเขามาชวยดวย
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นายสถาพร พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

สําหรับจังหวัดหนองคาย ใชระบบ PADME ของกระทรวงมหาดไทย
ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ประธาน

ขอใหจังหวัดใหความสําคัญในเรื่องของการบันทึกขอมูลในระบบ PADME
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนการชวยในการติดตามผลการดําเนินงาน

นายนิพนธ คนขยัน
ควรมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ดวยวามีความตองการ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือไมอยางไร การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เพื่อเปนการขับเคลื่อน
บึงกาฬ
การดําเนินงานตางๆ
นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
ประธานกองทุนหมูบาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

ควรมีการปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนในพื้นที่ใหรักษาและหวงแหน
สาธารณะสมบัติ

ประธาน

ให มี ก ารแต ง ตั้ ง ภาคประชาสั ง คมเป น คณะกรรมการในการบริ ห าร
โครงการรวมดวย และในการตรวจรับการจางควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม

เลขานุการ

มีระเบียบที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามาเปนคณะกรรมการคณะตางๆ ได
แต ขึ้นอยู กับ ความเหมาะสมและดุ ลยพิ นิจ ของผู บ ริ ห ารแต ละจั งหวั ด ว าจะเป ด
โอกาสใหเขารวมมากนอยแคไหน

ประธาน

ฝากใหแตละจังหวัดขอใหนําหนังสือเวียนของ กวพ. มาเปนแนวทางดวย
และนอกจากการตั้งคณะกรรมการทุกขั้นตอนแลวนั้น ยังสามารถตั้งผูแทนจาก
ภาคประชาสังคมเขารวมได

นางวัฒนา พิธรัตน
ประธานศูนยประสานงาน
องคกรภาคเอกชนจังหวัด
อุดรธานี

ประเด็นปญหาอีกเรื่อง คือการเขียนโครงการ สวนใหญเขียนโครงการ
ไมคอยเปน จึงควรใหความสําคัญในการเขียน และการเสนอโครงการดวย

นายเกรียงไกร ไทยออน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดหนองบัวลําภู

ขอตั้งขอสังเกตกรณีโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตอเนื่อง
และคอนขางสูง ดังนี้
1. เจาหนาที่อาจจะไมไดเขียนโครงการใหม โดยนําเอาโครงการเกาที่อยู
แลวกลับมาใช โดยไมไดมีการประเมินโครงการที่ผานมาไดผลเปนอยางไรบาง
2. ลั กษณะการเขียนโครงการส วนใหญประชาชนที่ไ ดรับผลประโยชน
สวนใหญจะเปนประชาชนกลุมเดิมๆ
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3. การเขียนโครงการจะเปนลักษณะคนหนึ่งเขียนโครงการ อีกคนหนึ่ง
นําไปใช ซึ่งไมไดสอดคลองกันอยางแทจริงไมไดตอบโจทยอยางแทจริง
4. อยากใหมีการเปลี่ยนแปลงกลุมเปาหมายในการดําเนินงานบาง
ประธาน

ในการจั ด ทํ า โครงการใดๆ จั ง หวั ด ควรจะพิ จ ารณา กรณี ผู ที่ ไ ด รั บ
ประโยชนวา ควรมีการเปลี่ยนแปลงกลุมเปาหมายที่ไดรับผลประโยชนใหกระจาย
ใหครบทุกพื้นที่

ที่ประชุม

รับทราบ
***********************************

ปดประชุมเวลา 13.00 น.
ลงชื่อ มาลินทร พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร พันธุเดช)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงชื่อ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงชื่อ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

