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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 6/2560

วันศุกร ท่ี 22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมฟาหลวง 3 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี



1. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

3. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

4. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

5. นายนราวุฒิ  จันทรทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

6. นายวุฒิชัย  วงศภูธร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นางวิริยา  สําเภา (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางดรัญญา  สุวรรณบุตรี (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นางรวิภา  เพชรฤาชัย (แทน) สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายสนธยา  ยาสงคราม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
11. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ
12. นางสาวจิราภา  รักภักดี (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. จาเอกอารีย  สาตรนอก (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นายชาญยุทธ  วันดี พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
16. นายมนตรี  หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
17. นายประเทศ  แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
18. นางปาลิดา  คําพิบูลย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
19. นายนิพนธ  คนขยัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
20 .นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
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22. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

23. นายธนาดุลย  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

24. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

25. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

26. นายเกรียงไกร ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
27. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
28. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
29. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

30. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ

31. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

32. นายจํารัส  นาแฉลม ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

33. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

34. นายสุธี  ศรีทัดจันทา เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

35.นายรุจิภาส  เศรษฐคํา พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
2. นายกเทศมนตรเีมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
3. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู

จังหวัด หนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

4. นายกเทศมนตรีตําบลนาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
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7. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ ติดราชการ

8. นายวิษณุ  พิลาสุทธ์ิ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดราชการ

9. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย

กรรมการ ติดราชการ

10. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ ติดภารกิจ

11. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
12. นางใบ  ฮาดดา ผูชวยคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
13. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายณฐพงศ  ตันตระกูล นวค.ปฏิบัติการ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
2. นายโกศล  สมัครสมาน (แทน) ประมงจังหวัดหนองคาย
3. นายพัฒนากร  โลกธาตุ ผอ.สวนอํานวยการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
4. นางสาวรัฏติพร  ศิริศรี (แทน) นายอําเภอเมืองหนองคาย
5. นายปญญา ติดมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
6. นายสุริยา  คําพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
7. นายวินัย  สุทธิประภา รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
8. นายพินิตย  โนวะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัด

หนองคาย
9. นางสาวธนิดา  เสนเศษ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดหนองคาย
10. นายชัชวาล  มีฤทธ์ิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

หนองคาย
11. นายชัยฤทธ์ิพล  โกมิล ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
12. นายประสิทธ์ิ  ฤทธ์ิมหา ปลัดอาวุโส อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
13. นายยศเสถียร  ทองปน เจาหนาที่วิเคราะห สํานักงานจังหวัดเลย
14. นายณัฐพงศ คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
15. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
16. นายอนุชาติ  ตะระรัมย นวค.ปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
17. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
18. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
19. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
20. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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21. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
22. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
23. นางสาวอุมาพร  ฝมือดี เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

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

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2560

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 5/2560

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 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 แลวน้ันหากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุง
แกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

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

เลขานุการ จั งห วัดหนองคาย ขอ กัน เ งิ น  โ คร งการพัฒนาและปรั บปรุ ง
แหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือจัดทําลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 4,950,000 บาท

ผลการดําเนินงาน สัญญาเริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ผลการดําเนินการไดรอยละ 90 ในสวน
ขอ ง โ คร ง สร า ง ดํ า เ นิ นก า รแล ว เ สร็ จ  ค ง เ ห ลื อก า รประกอบ ช้ินส วน
ของประติมากรรมและตกแตง สวนหัวพญานาค



~ 5 ~

ผลการเบิกจาย เบิกจายแลว จํานวน 2,524,500.- บาท คงเหลือ
ที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 2,425,500.- บาท

นายสถาพร  พงษนาค ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจายงบประมาณ
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติ
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

งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ
จังหวัดอุดรธานี 28,300,000 11,625,400 3,400,000 43,325,400 38,928,896 89.85
จังหวัดหนองคาย 126,752,000 200,000 400,000 127,352,000 103,330,762 81.14
จังหวัดเลย 69,702,000 2,870,000 400,000 72,972,000 72,255,641 99.02
จังหวัดหนองบัวลําภู 45,762,000 7,444,000 400,000 53,606,000 26,816,251 50.02
จังหวัดบึงกาฬ 82,878,800 - 400,000 83,278,800 49,321,670 59.22

รวมท้ังสิ้น 353,394,800 22,139,400 5,000,000 380,534,200 290,653,220 76.38

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ(รายละเอียดผล
การเบิกจายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพรอมน้ี)
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3.2.1 จังหวัดอุดรธานี
คงเหลือที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ

เลขานุการ 1. โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัด อีสาน
ตอนบน งบประมาณ 6,250,000.- บาท ลงนามในสัญญาจางวันที่ 26 เม.ย.
2560 จัดจางในวงเงิน 5,550,000.- บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 180 วัน
สัญญาส้ินสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ปจจุบัน เบิกจายแลว 6 งวดงาน รวมเปนเงิน
3,300,000.- บาท คงเหลือ 4 งวดงาน คาดวาจะสามารถเบิกจายไดตามกําหนด
สัญญาฯ

ที่ประชุม รับทราบ

3.2.2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 โครงการ 2 รายการ
นายสถาพร  พงษนาค 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 2
หัวหนาสํานักงาน กิจกรรม
จังหวัดหนองคาย 1.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุบังพวน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายงบประมาณ
จังหวัดหนองคาย 9,361,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการ และผังเมือง

จังหวัดหนองคาย เริ่มตนสัญญา 29 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 5 ก.ย. 2560

นางสาวธนิดา  เสนเศษ ดําเนินการแลวเสร็จ จะจัดสงเอกสารเบิกไปยังสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง ในที่ 25 กันยายน 2560
จังหวัดหนองคาย

นายสถาพร  พงษนาค 1.2 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวพระธาตุบุ ตําบลปะโค
หัวหนาสํานักงาน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 6,180,000.- บาท
จังหวัดหนองคาย หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด เริ่มตนสัญญา 29 ธ.ค. 2559ส้ินสุดสัญญา 5 ก.ย. 2560
จังหวัดหนองคาย

นางสาวธนิดา  เสนเศษ ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางจัดสงเอกสารเบิกไปยังสํานักงานจังหวัด
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง หนองคาย
จังหวัดหนองคาย

ที่ประชุม รับทราบ
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3.2.3 จังหวัดเลย
คงเหลือที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ

นายนราวุฒิ  จันทรทอง 1. โครงการสงเสริมและพัฒนา SME กลุมจังหวัดภาคตะวันออก-
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย เฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 1 กิจกรรม คือ การสงเสริมและพัฒนา SME
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,870,000.- บาท

หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจาย

งบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ

3.2.4 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 โครงการ 1 รายการ
นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
นวค.ชํานาญการ จํานวน 1 กิจกรรมไดแก ปรับปรุงถนนสายถํ้าเอราวัณ- ถํ้าผาเวียง ตําบลนาแก
(แทน) หัวหนาสํานักงาน อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.280
จังหวัดหนองบัวลําภู กิโลเมตร และขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 6.317 กิโลเมตร พรอมงาน

ระบบระบายนํ้า งบประมาณ 15,814,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ
ที่ทําการปกครองอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู เริ่มตนสัญญา 20 ก.พ. 2560
ส้ินสุดสัญญา 15 ก.พ. 2561

ผลการดํ า เ นินงาน ขณะน้ีดํ าเนินการไปแลวประมาณ 95%
คาดวาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 จะสามารถสงเบิกเงินงบประมาณได โดยมี
การกันเงินไวเบิกเหล่ือมปเรียบรอยแลว

ที่ประชุม รับทราบ

3.2.5 จังหวัดบึงกาฬ
คงเหลือที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ

นายจํารัส  นาแฉลม 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
นวค.ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก
(แทน)หัวหนาสํานักงาน 1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุมที่ 0202
จังหวัดบึงกาฬ ตอนทากกแดง – บึงกาฬ ระหวาง กม.83+000 - กม.84+500 อําเภอพรเจริญ

จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร งบประมาณ 39,900,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ เริ่มตนสัญญา 7 ธ.ค. 2559
ส้ินสุดสัญญา 3 ต.ค. 2560
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ผลการดํ า เ นินงาน ขณะน้ีดําเนินการไปแลวประมาณ 71%
เบิกจายแลว จํานวน 5,985,000.- บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน
33,915,000.- บาท กรรมการนัดตรวจรับงานจางในวันที่ 25 กันยายน 2560
คาดวาจะเบิกจายไดเพิ่มอีก จํานวน 3 ลานบาทเศษ คาดวาจะดําเนินการแลว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560 ทั้งน้ี ไดกันเงินเบิกเหล่ือมป แลว

นางวัฒนา พิธรัตน มีขอสังเกตหลังจากการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ สวนใหญไมคอย
ประธานศูนยประสานงาน เขาไปใชประโยชนและไมมีการบํารุงรักษา ขอใหพิจารณาเรื่องความคุมคาของการ
องคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี ใชงบประมาณวามีความคุมคาหรือไม เชน ส่ิงกอสรางตางๆ ที่อยูในสถานที่

ทองเที่ยว วามีการใชประโยชนมากนอยเพียงใด ความคุมคาในการใชงาน และการ
บํารุงรักษา

ประธาน เห็นดวยกับขอสังเกตดังกลาว และใหจังหวัดไดดําเนินการใหเกิดความ
คุมคา ในการใชงานและมีการบํารุงรักษาใหยั่งยืน

ที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 (เงินเหลือจาย)
3.3.1 จังหวัดอุดรธานี มี 2 โครงการ 2 กิจกรรม

1. โคร งการปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน จุ ด ชม วิ วผารั บอรุณ  ภู ฝอยลม
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ( อุดรธานี) งบดําเ นินงาน 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 กําลังสงเบิกงานงวดสุดทาย จํานวน 4 แสนกวาบาท คาดวาภายในวันที่ 26

กันยายน 2560 จะสามารถสงเอกสารเบิกจายงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ

2. โครงการเที่ยวสบายใจไปสบายดี  งบดําเนินงาน งบประมาณ
1,669,200.- บาท ดําเนินงานโดย สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อุดรธานี
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นายณฐพงศ  ตันตระกูล คงเหลือที่ยังไมดําเนินการแลวเสร็จ คือ งานแถลงขาว เปดตัวมาสคอต
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬา คุณทองโบราณ โครงกระดูกสุนัขที่ถูกขุดพบบริเวณแหลงโบราณคดีบานเชียง
จังหวัดอุดรธานี และไดรับพระราชทานช่ือจาก ร.9 เพื่อใชเปนสัญลักษณของจังหวัดเพื่อกระตุน

การทองเที่ยว งบประมาณ 600,000.- บาท คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

ที่ประชุม รับทราบ
3.3.2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยง

อาเซียน จํานวน 1 กิจกรรม คือ
นายสถาพร  พงษนาค 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด จํานวน 1 กิจกรรม คือ
หนองคาย 1.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมโยงการทองเที่ยว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด สายบานใหมโพธ์ิชัย หมูที่ 11 ตําบลนาหนัง – บานโนนสวาง หมูที่ 4 ตําบลบานผือ
หนองคาย อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 5,310,000.- บาท ลงนาม

ในสัญญาวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2560
วงเงินลงนามในสัญญา 4,650,000.- บาท ยังไมเบิกจาย ดําเนินงานโดย
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย

นายพัฒนากร  โลกธาตุ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 72% คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา
(แทน) แขวงทางหลวงชนบท โดยมีการกันเงินไวเบิกเหล่ือมปเรียบรอยแลว
หนองคาย

ที่ประชุม รับทราบ

นายสถาพร  พงษนาค 2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 4 กิจกรรม
หัวหนาสํานักงานจังหวัด งบประมาณ 5,600,000.- บาท ไดแก
หนองคาย 2.1 กิจกรรมกอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยววัดผาตากเส้ือ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 3,000,000.- บาท
หนองคาย ลงนามในสัญญาวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 4 ธันวาคม 2560

วงเงินลงนามในสัญญา 2,690,000.- บาท ดําเนินงานโดย สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดหนองคาย

นางสาวธนิดา เสนเศษ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 5% ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ
(แทน) แขวงทางหลวงชนบท เน่ืองจากมีการแกไขแบบแปลนในการกอสราง สวนการแกไขแบบจะแลวเสร็จ
หนองคาย ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยมีการกันเงินไวเบิกเหล่ือมปเรียบรอยแลว

ที่ประชุม รับทราบ
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นายสถาพร พงษนาค 2.2 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม ตําบลเวียงคุก
หัวหนาสํานักงานจังหวัด อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,600,000.- บาท
หนองคาย ลงนามในสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 28 กันยายน 2560
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด วงเงินลงนามในสัญญา 2,090,000.- บาท และงบดําเนินงาน จํานวน 100,000.- บาท
หนองคาย เบิกจายแลว จํานวน 17,450.- บาท ดําเนินงานโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

หนองคาย

นายชัยฤทธ์ิพล โกมิล ผลการดําเนินงาน อยูระหวางใหผูรับจางแจงเขาดําเนินการทําบันทึก
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด ขอขยายสัญญา เน่ืองจากมีการปรับแกไขแบบจากกรมศิลปากร คาดวา
หนองคาย จะแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2560

ที่ประชุม รับทราบ
2.3 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานตําบลสี

กาย อําเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ 340,000.- บาท ดําเนินงานโดย ลงนาม
ในสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2560 ส้ินสุดสัญญา วันที่ 29 ธันวาคม 2560 วงเงิน
ลงนามในสัญญา 340,000.- บาท ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองหนองคาย

นางสาวรัฎติพร ศิริศรี ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 5% โดยมีการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป
(แทน) นายอําเภอเมือง เรียบรอยแลว
หนองคาย

ที่ประชุม รับทราบ
2.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว พระธาตุบุ ตําบลปะโค

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2) งบประมาณ 1,420,000.-
บาท ดําเนินงานโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

นายชัยฤทธ์ิพล โกมิล ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ โดยมีการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด เรียบรอยแลว
หนองคาย

ที่ประชุม รับทราบ

3) โครงการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร จํานวน 2 กิจกรรม
3.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ และสารชีว-

ภัณฑเพื่อทดแทนการใชสารเคมี งบประมาณ 500,000.- บาท ดําเนินงานโดย
สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

นายพินิตย โนวะ ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ โดยลงนามในสัญญาไปแลว
(แทน) เกษตรจังหวัด เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ส้ินสุดสัญญาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
หนองคาย อยูระหวางการกอสรางฐานราก คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จไดตามสัญญา
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ที่ประชุม รับทราบ

นายสถาพร  พงษนาค 3.2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑมะเขือเทศ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด อําเภอศรีเชียงใหม งบประมาณ 340,000.- บาท ลงนามในสัญญา
หนองคาย วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 27 กันยายน 2560
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด วงเงินลงนามในสัญญา 340,000.- บาท ดําเนินงานโดย ที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองคาย ศรีเชียงใหม

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจาย
งบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ

3.3.1 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม
นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 1) โครงการพัฒนาสงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
นวค.ชํานาญการ กลุมจังหวัด กิจกรรม:จัดทําลานคาชุมชนใหได มาตรฐานสงเสริม
(แทน) หัวหนาสํานักงาน การคาการลงทุนและการทองเที่ยวกลุมจังหวัดตลาดหวยเดื่อ งบประมาณ
จังหวัดหนองบัวลําภู 9,825,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่

28 มกราคม 2561 วงเงินลงนามในสัญญา 8,339,000.- บาท ดําเนินงานโดย ที่ทํา
การปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 10% โดยมีการกันเงินไว
เบิกเหล่ือมปเรียบรอยแลว

2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว กิจกรรม:
สงเสริมโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกดานการ ทองเที่ยวจังหวัด
หนองบัวลําภู งบประมาณ 645,000.- บาท ดําเ นินงานโดยสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จังหวัดหนองบัวลําภู

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจาย
งบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ
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3.4 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
งบประมาณรายจ าย เพิ่ ม เ ติ ม ป ระ จํ าป งบประมาณ พ .ศ . 2560
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน
1,422,232,300.- บาท แบงเปน

งบลงทุน 1,128,325,741.81 บาท
งบดําเนินงาน 293,906,558.19 บาท

งบลงทุน งบดําเนินงาน รวม เบิกจาย รอยละ
จังหวัดอุดรธานี 129,630,661 102,268,835 231,899,496 94,491,631.53 40.75
จังหวัดหนองคาย 312,901,703 31,599,732 344,501,435 80,269,706.93 23.30
จังหวัดเลย 139,570,400 78,200,535 217,770,935 49,381,152.00 22.68
จังหวัดหนองบัวลําภู 158,117,800 48,352,135 206,469,935 57,690,297.40 27.94
จังหวัดบึงกาฬ 388,105,178 33,485,321 421,590,499 24,391,280.00 5.79

รวมท้ังสิ้น 1,128,325,742 293,906,558 1,422,232,300 306,224,067.86 21.53

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ(รายละเอียดผล
การเบิกจายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพรอมน้ี)

3.4.1 จังหวัดอุดรธานี
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม

งบประมาณ 226,912,135.- บาท
นายสุริยา คําพันธ - เบิกจายแลว จํานวน 94,491,631.53.- บาท คิดเปน
นวค.ชํานาญการ รอยละ 40.75
(แทน) ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 137,407,864.47- บาท
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี โดยแยกรายละเอียดเปน

งบดําเนินงาน 103 ลานบาทเศษ เบิกจายแลว จํานวน 72 ลานบาทเศษ
คิดเปนรอยละ 70 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 30 ลานบาทเศษ โดยไดแจงเรงรัดให
สวนราชการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 25 กันยายน 2560

งบลงทุน จํานวน 123 ลานบาทเศษ มีจํานวน 4 โครงการ 9
กิจกรรม ไดลง PO ในระบบ ครบทุกกิจกรรมแลว โดยมีผลการเบิกจายอยูที่ 21
ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 11 คงเหลือที่ ยั งไม เบิกจ ายอยูประมาณ
88 ลานบาทเศษ มีเงินเหลือจายจํานวน 13 ลานบาทเศษ และขอใชเงินเหลือ
จายไปแลว อยูระหวางรอผลการพิจารณาอนุมัติการดําเนินการ
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ที่ประชุม รับทราบ

3.4.2 จังหวัดหนองคาย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 16 กิจกรรม

งบประมาณ 344,501,435.- บาท
นายสถาพร  พงษนาค - เบิกจายแลว จํานวน 80,269,706.93- บาท คิดเปนรอยละ23.30
หัวหนาสํานักงานจังหวัด - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 264,231,728.07.- บาท
หนองคาย โดยมีเงินเหลือจายประมาณ 52 ลานบาทเศษ โดยขอใชเงิน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด เหลือจาย และผานมติ ก.บ.ก. เรียบรอยแลว จํานวน 3 โครงการ เปนเงิน
หนองคาย งบประมาณ จํานวน 50,850,000.- บาท

1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนดาน
การเกษตร กิจกรรม พัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและระบบกระจายนํ้าของ
กลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ
5,000,000.- บาท

2. โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมสงเสริมราชินีขาวเหนียวครบวงจร
จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 10,480,000.- บาท

3. โครงการปรับปรุงทางหลวงและเสนทางคมนาคมที่ไดรับ
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

ที่ประชุม รับทราบ

3.4.3 จังหวัดเลย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ 29 กิจกรรม

งบประมาณ 217,770,935.- บาท
นายนราวุฒิ  จันทรทอง - เบิกจายแลว จํานวน 49,381,152.- บาท คิดเปนรอยละ 22.68
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 168,389,783.- บาท
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

ที่ประชุม 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 - โดยแยกเปนงบลงทุน จํานวน 158 ลานบาท งบดําเนินงาน

จํานวน 48 ลานบาท ในสวนของงบดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ ในสวน
ของงบลงทุน ลงนามในสัญญาเรียบรอยครบทุกกิจกรรม และมีการกันเงินไวเบิก
เหล่ือมปเรียบรอยแลว

ที่ประชุม รับทราบ
3.4.5 จังหวัดบึงกาฬ

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม
จํานวน 97 รายการ งบประมาณ 426,577,860.- บาท

นายจํารัส  นาแฉลม - เบิกจายแลว จํานวน 24,391,280.- บาท คิดเปนรอยละ 5.37
นวค.ชํานาญการพิเศษ - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 397,199,219.- บาท
(แทน) หัวหนาสํานักงาน ปญหาในการดําเนินงาน คืองบประมาณสวนใหญโครงการเสริมสรางความโดดเดน
จังหวัดบึงกาฬ ของผลผลิตและผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมสงเสริม

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต (ยางพารา) กิจกรรม
สวนใหญจะเปนเครื่องมือ และเครื่องใช  และตองใชบุคลากรที่ มีความรู
ความเช่ียวชาญมาดําเนินการ และตองนําเขาวัสดุ ครุภัณฑ จากตางประเทศ
และมีการกันเงินไวเบิกเหล่ือมปเรียบรอยแลว

เลขานุการ ในสวนของจังหวัดบึงกาฬ ยังมีปญหาในเรื่องของการลงนามในสัญญา
จํานวน 43 รายการ เน่ืองจากลง PO ในระบบไมทัน โดยสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดฯ ไดทําเรื่องอุทธรณไปยังสํานักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย
แลว แตยังไมมีการแจงผลการพิจารณากลับมายังกลุมจังหวัดฯ

นายจํารัส  นาแฉลม จํานวนรายการ ถาไมไดรับความเห็นชอบ คงตองยกเลิกทั้งหมด แตจะไม
นวค.ชํานาญการพิเศษ กระทบกับโรงงานยางพารา เพราะรายการที่ยังดําเนินการไมทัน อยูในกิจกรรม
(แทน) หัวหนาสํานักงาน ศูนยเรียนรู และสามารถขอใชที่ศูนยวิจัย จังหวัดหนองคาย แทนได ซึ่งเปนกิจกรรม
จังหวัดบึงกาฬ ที่ดําเนินการอยูแลว

ประธาน กรณีที่ผลอุทธรณไมใหความเห็นชอบ เราจะมีวิธีแกปญหาอยางไร
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เลขานุการ การแกไขปญหา คงตองใชเงินเหลือจาย จากงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาดําเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา

4.1 ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายจํารัส  นาแฉลม 4.1.1 จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ดวนที่สุด ที่ บก017.2/10271
นวค.ชํานาญการพิเศษ ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่องใหความเห็นชอบเก่ียวกับการขอใชเงินเหลือจาย
(แทน) หัวหนาสํานักงาน และการโอนเปล่ียนแปลงของกลุมจังหวัดฯ โครงการตามแนวทางการสราง
จังหวัดบึงกาฬ ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

รายการเดิม รายการใหม
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน
1 โครงการเสรมิสราง

ความโดดเดนของ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและ
ประมง กิจกรรม : การ
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การผลิตโคเน้ือและโค
ขุน วากิว กิจกรรมยอย
การผลิตโควากิว

152,000
(งบดําเนินงาน)

1 โครงการเสรมิสราง
ความโดดเดนของ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตร
และประมง กิจกรรม :
การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ผลิตโคเน้ือและโคขุน
วากิว กิจกรรมยอย
การผลิตโควากิว
รายการจัดซื้อเครื่องหั่น
พืชอาหารสัตว จํานวน
2 เครื่อง

152,000
(งบลงทุน

คาครุภัณฑ)

สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัด
บึงกาฬ

มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.2 ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมสงเสริมประชาสัมพันธการบริโภคปลานิลทอง
หนองคาย ตามโครงการของกลุมจังหวัดงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและ
ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม สงเสริมการเล้ียงปลานิล
แบบครบวงจร
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จั งห วัดหนองคาย  ห นัง สือจั งห วัดหนองคาย  ด วนที่ สุ ด  ที่  นค
0017.2/695 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่องขอยกเลิกกิจกรรมยอยสงเสริม
ประชาสัมพันธการบริโภคปลานิลทองหนองคาย จํานวน 500,000.- บาท ขอเชิญ
ผูแทนประมงจังหวัดหนองคายช้ีแจง

สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย ไดรับหนังสือแจงจาก สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน วา เห็นควรใหสํานักงานประมงจังหวัดหนองคายพิจารณาทบทวนกิจกรรม
ยอยสงเสริมประชาสัมพันธการบริโภคปลานิลทองหนองคาย งบประมาณ จํานวน
500,000.- บาท เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่ใชงบประมาณคอนขางสูง และไมคุมคา
ในการดําเนินงาน สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย จึงขอเสนอเรื่องเพื่อขอยกเลิก
กิจกรรมดังกลาว

มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.3 ขอคืนเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ดวนที่สุด ที่ 0017.2/10958
ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง ขอคืนเงินงบประมาณ โครงการกอสราง
ส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 (เงินเหลือจาย จํานวน 2 รายการ รวม งบประมาณ
11,215,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และสวนประกอบทางเขา
แหลงทองเที่ยวหนองโง ง ตําบลวิศิษฐ  อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 9,500,000.- บาท

2. การติดตั้งไฟสองสวางแหลงทองเที่ยวสวนสาธารณะหนองโงง ตําบล
วิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 1,715,000.- บาท

เน่ืองจากเปนเขตพื้นที่ชุมนํ้าในระดับทองถ่ิน โดยสงวนมิใหสวนราชการ
เขาไปใชประโยชน เพื่อใชเปนแหลงนํ้ารองรับนํ้า กักเก็บนํ้า และปองกันนํ้าแลง
นํ้าทวม ปองกันการบุกรุก ทําลายเพื่อใชประโยชน ซึ่งจริงๆ แลวโครงการดังกลาวฯ
ไมไดกอสรางในแหลงนํ้า แตเปนสถานที่เดิมที่มีอยูแลว แตเปนการไปพัฒนาใหดี
ข้ึน แตเพิ่งจะมีการประกาศใหเปนเขตพื้นที่ชุมนํ้าทีหลัง ไมมีการรุกลํ้าในสวนของ
แหลงนํ้าแตอยางใด แตเพื่อไมใหมีประเด็นปญหาตามมาในภายหลัง จึงขอยกเลิก
โครงการดังกลาวฯ

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคายนายโกศล  สมัครสมาน
(แทน) ประมงจังหวัด
หนองคาย

นายจํารัส  นาแฉลม
นวค.ชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ
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ประธาน เขตพื้นที่ชุมนํ้าในพื้นที่ของทองถ่ิน ขบวนการข้ันตอนการอนุญาตไม
ซ้ํ าซอนและยุ งยาก สามารถดํา เ นินการได ง ายกว า เขตพื้นที่ ชุ ม นํ้าหลัก
ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งจะมีข้ันตอน
การดําเนินการที่ยุงยากมากกวา

นายนิพนธ  คนขยัน จังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่ชุมนํ้าในระดับทองถ่ินจํานวนมาก แตการขอยกเลิก
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด โครงการในวันน้ี ทําใหจังหวัดไดรับผลเสียหายเปนอยางมาก
บึงกาฬ
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ
นายโกศล  สมัครสมาน อยากทราบเรื่องการบริหารทรัพยสินที่เปนงบประมาณของกลุมจังหวัดฯ
(แทน) ประมงจังหวัดหนองคาย ในสวนของสํานักงานประมง ที่จะมอบใหกับเกษตรกร มีแนวทางอยางไร
เลขานุการ การดําเนินการพัสดุ และครุภัณฑ ที่เกิดจากกลุมจังหวัดฯ ที่เกิดจาก

งบประมาณของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ งบประมาณ
ป 2560 เพิ่มเติม กระทรวงมหาดไทยไดมีแนวทางช้ีแจงวา กระทรวงมหาดไทย
ไดทําหนังสือขอยกเวนการผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 147 ไปยังคณะกรรมการ
วาดวยการพัสดุ (กวพ.) และ ไดแจงผลการพิจารณากลับมาแลว วา หนวยงาน
หรือบุคคลอ่ืนที่มิใชหนวยงานของรัฐยืมทรัพยสินที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช
งานได ไปใชงานเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหสวนราชการผูยืมทําหลักฐาน
การยืม เปนลาย ลักษณ อักษร แสดง เหตุผลและกําหนดวันส ง คืน ทั้ ง น้ี
กระทรวงมหาดไทยไดแจงกลุมจังหวัดทุกกลุมจังหวัด และจังหวัดทุกจังหวัดทราบ
ดวยแลว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4513
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยขอใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เตรียมความพรอมในการขอยืมใชพัสดุที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/
กลุมจังหวัด โดยคราวตอไปกลุมจังหวัดจะจัดทําเอกสารรายการที่จะโอนใหกับ
สวนราชการตางๆ ซึ่งจะเปนการขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. เพื่อโอนรายการ
ครุภัณฑ ตอไป

ประธาน มีหนังสือแจงเวียนไปยังจังหวัดหรือยัง

เลขานุการ จ าก กา ร ประ สาน ไ ปยั ง ก ร ะท ร ว ง มหา ด ไ ท ย  ไ ด รั บ ท ร า บว า
กระทรวงมหาดไทยไดแจงเวียนไปยังทุกจังหวัดทราบดวยแลว

ประธาน จังหวัดหนองคาย ไดแจงเวียนสวนราชการในจังหวัดหรือยัง
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นายสถาพร  พงษนาค สําหรับจังหวัดหนองคาย ไดแจงเวียนทุกสวนราชการเรียบรอยแลว
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย
ประธาน ขอใหทุกจังหวัดใชหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด ที่  มท

0212.1/ว 4513 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามขอส่ังการ และใหจังหวัดแจงเรื่องมายังกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่
เทาไหร

เลขานุการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยกลุมจังหวัดฯ จะตองตรวจสอบ
รายการจากจังหวัดที่สงเรื่องมายังกลุมจังหวัดฯ และตองดูในระบบของ GFMIS วา
ตรงกันหรือไม

นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา กลุมจังหวัดฯ ตองดําเนินการตามระบบ GFMIS และจังหวัดที่เปนหนวย
นักวิชาการเงินและบัญชี ดําเนินการ วาตรงกับในระบบ GFMIS หรือไม หลังจากน้ันจะไดขออนุมัติจากที่
ปฏิบัติการ ประชุม ก.บ.ก. โดยจะมีการคํานวณคาเส่ือม หลังจากน้ันจะมีการสงรายการไปที่
สํานักบริหารยุทธศาสตรฯ กรมบัญชีกลาง เพื่อใหกรมบัญชีกลางตัดในระบบ GFMIS จึงจะถือวาส้ินสุด

รายการในการโอนรายการ
ประธาน ขอใหทุกจังหวัดสงรายการมายังกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่ 15

ตุลาคม 2560
เลขานุการ 1. การมอบอํานาจของหัวหนากลุมจังหวัดฯ ใหผูวาราชการจังหวัดใน

กลุมจังหวัดฯ ยังไมสามารถดําเนินการ ซึ่งขณะน้ีกระทรวงมหาดไทย ไดหารือไป
ยัง สํานักงาน ก.พ.ร. แตยังไมไดรับการตอบกลับแตอยางใด

2. การขอใชเงินเหลือจายตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2560
เพื่อนําไปชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัย โดยกลุมจังหวัดฯ ไดทําหนังสือ
ไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย เปนผูรวบรวมเพื่อจัดสงไปยัง
รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ซึ่งขณะน้ียังไมไดรับ
คําตอบ และไดทําหนังสือขอทําความตกลงไปยัง สํานักงบประมาณ ภายในวันที่ 7
กันยายน 2560 ดวยแลว แตสํานักงบประมาณ ไมรับเรื่องเพราะรอใหผานการ
พิจารณาความเห็นชอบกอน หลังจากน้ันมีมติ ครม. ออกมาใหม เม่ือวันที่ 12
กันยายน 2560 ใหขยายระยะเวลาในการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ออกไปเปนวันที่ 22 กันยายน 2560 ซึ่งในขณะน้ีกระทรวงมหาดไทยก็ยังไมได
แจงผลการพิจารณาแตอยางใด แต สํานักงบประมาณขอใหกลุมจังหวัดฯ ขอทํา
ความตกลงไปยังสํานักงบประมาณ โดยไมตองรอผลการพิจารณา โดยขอใหจัดสง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ซึ่งในขณะน้ีไดจัดสงมาแลว 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 ตามที่กลุมจังหวัดฯ ไดจัดกิจกรรมส่ือสัญจร (Press Tour) ใน วันที่ 8 – 10
พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กันยายน 2560 ตามเสนทางการคาการลงทุน และการทองเที่ยวที่สําคัญของ

กลุมจังหวัดฯ น้ัน ขอช่ืนชมโครงการดังกลาว เปนการจัดกิจกรรมที่มีประโยชนกับ
ทุกจังหวัด

นางวัฒนา พิธรัตน เรื่องการติดตามประเมินผลของโครงการตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวกอน
ประธานศูนยประสานงาน ดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคหรือไมอยางไร สําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม
องคกรภาคเอกชนจังหวัด อยากใหมีการติดตามประเมินผล ทั้งผลลัพธ และผลสัมฤทธ์ิ เพราะงบประมาณ
อุดรธานี ที่จัดสรรลงไปในพื้นที่แตละจังหวัด แตละปมีจํานวนมากแตยังไมมีการติดตาม

ประเมินผลที่เปนระบบเทาที่ควร จึงอยากจะใหทุกจังหวัดไดใหความสําคัญในการ
ติดตามประเมินผลดวย

ประธาน มีการติดตามโครงการ และมีแนวทางการดําเนินงานในเรื่องน้ีอยางไรบาง
เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ ไดลงตรวจติดตามโครงการในพื้นที่ ทั้ง 5 จังหวัด แตก็ไม

สามารถครอบคลุมไดทุกโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด และไดมีหนังสือ คําส่ังแตงตั้ง
จากหัวหนากลุมจังหวัดฯ ถึงผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ แตงตั้งรองผูวา
ราชการจังหวัดแตละจังหวัด เปนประธานในการกํากับดูแลแตละโครงการ และมี
ระบบการติดตามอีก คือระบบ PADME ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนการ
รายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตาม แตก็ยังติดปญหาในเรื่องสวนราชการไม
รายงานผลการดําเนินงานเทาที่ควร

นายโชติ  เช้ือโชติ เปนปญหาในการปฏิบัติ ของระดับเจาหนาที่ เพราะหลังจากที่มีการ
รองผูวาราชการจังหวัด สงมอบโครงการฯ เรียบรอยแลว ตองดําเนินงานตอในเรื่องของปงบประมาณ 2561
หนองบัวลําภู และ 2562 ตอทันที ในสวนของจังหวัดหนองบัวลําภู ตองใหมีการนําทองถ่ินเขา
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด มามีสวนรวมในการบริหารจัดการดวย
หนองบัวลําภู
นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ สําหรับจังหวัดบึงกาฬ ใชระบบเก่ียวกับตรวจติดตามของคณะกรรมการ
รองผูวาราชจังหวัดบึงกาฬ ธรรมาภิบาลของจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ใหอําเภอเปนหนวยงานดูแลชวยในระดับทองถ่ินเขามาชวยดวย
บึงกาฬ
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นายสถาพร  พงษนาค สําหรับจังหวัดหนองคาย ใชระบบ PADME ของกระทรวงมหาดไทย
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย
ประธาน ขอใหจังหวัดใหความสําคัญในเรื่องของการบันทึกขอมูลในระบบ PADME

ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนการชวยในการติดตามผลการดําเนินงาน
นายนิพนธ  คนขยัน ควรมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ดวยวามีความตองการ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือไมอยางไร การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เพื่อเปนการขับเคล่ือน
บึงกาฬ การดําเนินงานตางๆ

นางไพเราะจิต เจริญย่ิง ควรมีการปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนในพื้นที่ใหรักษาและหวงแหน
ประธานกองทุนหมูบาน สาธารณะสมบัติ
จังหวัดหนองบัวลําภู
ประธาน ใหมีการแตงตั้งภาคประชาสังคมเปนคณะกรรมการในการบริหาร

โครงการรวมดวย และในการตรวจรับการจางควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม
เลขานุการ มีระเบียบที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามาเปนคณะกรรมการคณะตางๆ ได

แตข้ึนอยูกับความเหมาะสมและดุลยพินิจของผูบริหารแตละจังหวัดวาจะเปด
โอกาสใหเขารวมมากนอยแคไหน

ประธาน ฝากใหแตละจังหวัดขอใหนําหนังสือเวียนของ กวพ. มาเปนแนวทางดวย
และนอกจากการตั้งคณะกรรมการทุกข้ันตอนแลวน้ัน ยังสามารถตั้งผูแทนจาก
ภาคประชาสังคมเขารวมได

นางวัฒนา พิธรัตน ประเด็นปญหาอีกเรื่อง คือการเขียนโครงการ สวนใหญเขียนโครงการ
ประธานศูนยประสานงาน ไมคอยเปน จึงควรใหความสําคัญในการเขียน และการเสนอโครงการดวย
องคกรภาคเอกชนจังหวัด
อุดรธานี

นายเกรียงไกร  ไทยออน ขอตั้งขอสังเกตกรณีโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตอเน่ือง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคอนขางสูง ดังน้ี
จังหวัดหนองบัวลําภู 1. เจาหนาที่อาจจะไมไดเขียนโครงการใหม โดยนําเอาโครงการเกาที่อยู

แลวกลับมาใช โดยไมไดมีการประเมินโครงการที่ผานมาไดผลเปนอยางไรบาง
2. ลักษณะการเขียนโครงการสวนใหญประชาชนที่ไดรับผลประโยชน

สวนใหญจะเปนประชาชนกลุมเดิมๆ
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3. การเขียนโครงการจะเปนลักษณะคนหน่ึงเขียนโครงการ อีกคนหน่ึง
นําไปใช ซึ่งไมไดสอดคลองกันอยางแทจริงไมไดตอบโจทยอยางแทจริง

4. อยากใหมีการเปล่ียนแปลงกลุมเปาหมายในการดําเนินงานบาง

ประธาน ในการจัดทําโครงการใดๆ จังหวัดควรจะพิจารณา กรณี ผูที่ ไดรับ
ประโยชนวา ควรมีการเปล่ียนแปลงกลุมเปาหมายที่ไดรับผลประโยชนใหกระจาย
ใหครบทุกพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

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

ปดประชุมเวลา 13.00 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ


