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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 4/2560

วันพุธ ท่ี 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



1. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายประสงค คงเคารพธรรม รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

3. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

4. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

5. นายนราวุฒิ  จันทรทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

6. นางสุวรรณี ศิริวรรณหอม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางสาวไพรวัลย  ปชชามาตร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นางรวิภา  เพชรฤาชัย (แทน) สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นางสาวจุฑาทิพ  โมรีรัตน (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
11. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ
12. นางสาวจิราพา  รักษาภักดี (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นายศักดิ์ราวี  ขันทอง (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นายชาญยุทธ  วันดี พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
16. นายมนตรี  หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
17. นายเกรียงฤทธ์ิ  ผิวเหลือง (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
18. นางปาลิดา  คําพิบูลย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
19. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
20 .นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
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22. นายชวลิต  จบดี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ
23. นายคํากอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ

24. จ.ส.อ.ฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

25. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

26. จ.อ.สุรเชษฐ  จิตรา (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

27. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

28. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

29. นายวิษณุ  พิลาสุทธ์ิ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

30. นายเกรียงไกร ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
31. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
32. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
33. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

34. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ

35. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

36. นายชาญชัย คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
37. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล

เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการ

38. นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

39. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
2. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
5. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ ติดภารกิจ

6. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ ติดภารกิจ

7. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
8. นางใบ ฮาดดา ผูชวยคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวนิรมล พานิชพงษพันธุ ผอ.กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 8 สํานักงบประมาณ
2. นางดาหวัน  สุวินัย ผอ.กองจัดทํางบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ และ

บูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในตางประเทศ
สํานักงบประมาณ

3. นายชัยณรงค  คงนาม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ รก.นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ
สํานักงบประมาณ

4. นายอดิศร  กิจขยัน นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ สํานักงบประมาณ
5. นางสาวณัฐฐวรรณ  อินทรทิตย นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ สํานักงบประมาณ
6. นางสาวอรฤดี  อุนเจริญ นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ สํานักงบประมาณ
7. นางสาวอริสา  สวนทอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงบประมาณ
8. นางสาวไหมทิพ  แถวอุทุม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงบประมาณ
9. นางวัชรี  จงเจริญประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สํานักงาน ก.พ.
10. นายสุชาติ  แสงทองสวัสดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.พ.
11. นางสาวกรรณิการ นุมไทย นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รักษาการในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล

ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.พ.
12. นายศุภชัย  พนาลิกุล สัตวแพทยชํานาญงาน สนง.ปศุสัตวจังหวัดหนองคาย
13. นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าหวยโมง จังหวัดหนองคาย
14. นายชัยวัฒน  ภูมิวุฒิ สถาปนิกชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
15. นายยงยุทธ  ขาวโกมล หนังสือพิมพสยามรัฐ
16. นายทศวรรษ  ปญญาแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย
17. นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดหนองคาย
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18. นายทองปาน ยอดคีรี นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดหนองบัวลําภู

19. นายปญญา ติดมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
20. นายสุริยา  คําพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
21. นายเชาววรรธน กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเลย
22. นายสุธี ศรีทัดจันทรา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.จังหวัดเลย
23. นายยศเสถียร  ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย จังหวัดเลย
24. นายณัฐพงษ  มีโสภา จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย จังหวัดเลย
25. นายพินิตย โนวะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สนง.เกษตรจังหวัดหนองคาย
26. นายนฤพนธ หินคลาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สนง.เกษตรจังหวัดหนองคาย
27. นายพัฒนากร  โลกธาตุ ผอ.สวนอํานวยการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
28. นายประสิทธ์ิ  ฤทธ์ิมหา ปลัดอาวุโส อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
29. นายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
30. นางจิราภรณ  ชัยมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
31. นางสาวภาณุพรรณ คําพุฒ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
32. นายชัยวัตต  หัศกรรจ นักวิชาการปาไมชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จังหวัดหนองบัวลําภู
33. นายณฐพงศ  ตันตระกูล นวค.ปฏิบัติการ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
34. นางสาวสุภัสสร  ทาสีดํา จนท.ศูนยแกไขปญหาการหลอกหลวงและชวยเหลือนักทองเที่ยว (TAC)
35. นางสาววาสนา ไกยสวน ปลัดอําเภอนาวัง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
36. นายรุจิภาส  เศรษฐคํา พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองคาย
37. นายโกศล  สมัครสมาน (แทน) ประมงจังหวัดหนองคาย
38. นางสาวรัฏติพร  ศิริศรี (แทน) นายอําเภอเมืองหนองคาย
39. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
40. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
41. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
42. นายอนุชาติ  ตะระรัมย นวค.ปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
43. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
44. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
45. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
46. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
47. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
48. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
49. นางสาวอุมาพร  ฝมือดี เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2560
กลุมจังหวัดฯ ไดเชิญสํานักงบประมาณ โดยกองจัดทํางบประมาณเขต

พื้นที่ 7 เขารวมประชุม ก.บ.ก. ครั้งน้ี เพื่อใหความเห็นเก่ียวกับการขอใชเงินเหลือ
จาย และการโอนเปล่ียนแปลงของกลุมจังหวัดฯ

และมีเจาหนาที่จากสํานักงาน ก .พ. เขารวมการประชุมฯ เพื่ อ
สังเกตการณการประชุมในครั้งน้ีดวย

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 3/2560
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือ
ที่ มท 0224 (อด)/ว 2428 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และไดเผยแพรลง
บนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การ
ประชุม ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ันหากกรรมการทานใดประสงคจะ
ปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรอง
รายงานการประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

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 ผลการดําเนินการไดรอยละ 85 ในสวนของ
โครงสรางดําเนินการแลวเสร็จ คงเหลือการประกอบช้ินสวนของประติมากรรม
และตกแตง

ผลการเบิกจาย เบิกจายแลว 2,524,500,500.- บาท คงเหลือ
ที่ยังไมเบิกจาย 2,425,500 บาท ระยะเวลาเกินจากสัญญา 238 วัน

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ ปจจุบันดําเนินการ ไดรอยละ 85 ในสวนของโครงสรางดําเนินการแลวเสร็จ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร คงเหลือการประกอบช้ินสวนของประติมากรรมและตกแตง สวนหัวพญานาค
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด คาดวาจะสามารถแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย

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 27,240,000 12,685,400 3,400,000 43,325,400 32,599,734 75.24
จังหวัดหนองคาย 126,852,000 100,000 400,000 127,352,000 101,919,417 80.03
จังหวัดเลย 69,702,000 2,870,000 400,000 72,972,000 71,108,148 97.45
จังหวัดหนองบัวลําภู 45,786,000 7,420,000 400,000 53,606,000 12,074,669 22.52
จังหวัดบึงกาฬ 82,878,800 - 400,000 83,278,800 49,234,210 59.12

รวมท้ังสิ้น 352,458,800 23,075,400 5,000,000 380,534,200 266,936,178 70.15

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ ผลการเบิกจาย เปนอันดับ 1 จาก 18 กลุมจังหวัดฯ จึงนําเรียนที่ประชุม
เพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะโครงการที่ผลการเบิกจายไม
เปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ
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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

ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการ และกําหนดจัดกิจกรรมงานแถลงขาว และ
เวทีเสวนาดานการคาการลงทุน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 –
17.00 น. ณ โรงแรมเซนทารา อุดรธานี โดยทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
พาณิชย นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ ใหเกียรติเปนประธานพิธีเปดงาน และมี
วิทยากรที่มีช่ือเสียงหลายทาน รวมการเสวนา อาทิ ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย และ
นายบัญชา ชุมชัยเวทย ในหัวขอ “เปดประตูอีสานตอนบน 1 โอกาสการคาการ
ลงทุน มุงสูไทยแลนด 4.0”

ที่ประชุม รับทราบ

3.2.2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 โครงการ 4 รายการ
นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 4 กิจกรรม
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร 1.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุบังพวน
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(แทน) หัวหนาสํานักงาน งบประมาณ 9,361,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการ -
จังหวัดหนองคาย และผังเมืองจังหวัดหนองคาย เริ่มตนสัญญา29 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 5 ก.ย. 2560

ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการกอสราง ผลงานได 50%
เบิกจายแลว จํานวน1,404,150.-บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน7,956,850.-บาท

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

ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการกอสราง ผลงานได 50%
เบิกจายแลว จํานวน2,237,160.-บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน3,942,840.-บาท

1.3 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวถํ้าดินเพียง ตําบลผาตั้ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 1,995,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย เริ่มตนสัญญา
28 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 24 ก.ย. 2560

ผลการดําเนินงานดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ เบิกจายแลวเสร็จเรียบรอย



~ 8 ~

1.4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวผาตากเส้ือ ตําบลผาตั้ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,970,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย เริ่มตนสัญญา
16 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 15 เม.ย. 2560

ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการกอสราง ผลงานได 80%
เบิกจายแลว จํานวน2,037,420.-บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน932,580.- บาท มี
การขยายสัญญาฯ ทั้งน้ีไดเกินระยะเวลาในสัญญาจาง 53 วัน คาดวาจะแลวเสร็จ
สิงหาคม 2560

ที่ประชุม รับทราบ

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 อยูระหวางดําเนินการตามแผน ดําเนินงานได

60% เบิกจายแลว จํานวน 1,506,245.- บาทคงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน
1,363,755.- บาท

ที่ประชุม รับทราบ

3.2.4 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 โครงการ 7 รายการ
นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
นวค.ชํานาญการ จํานวน 1 กิจกรรมไดแก ปรับปรุงถนนสายถํ้าเอราวัณ- ถํ้าผาเวียง ตําบลนาแก
(แทน) หัวหนาสํานักงาน อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.280
หนองบัวลําภู 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

ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ ความคืบหนา 10%
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือ

พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวถํ้าเอราวัณ อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
ประกอบดวย 5 กิจกรรมยอย ไดแก
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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 11,299,000.- บาท เริ่มตนสัญญา 7 มี.ค. 2560 ส้ินสุด
สัญญา 13 ส.ค. 2560

ผลการดําเนินงาน ตรวจรับงานจางแลว อยูระหวางสงเบิกงบประมาณ
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

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายแลวเสร็จ
2.3 กอสรางถนน คสล. สายหลังภูผาวัง – บานผาอินทรแปลง

ตําบลวังทอง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,620,000.- บาท เริ่มตนสัญญา 21 ก.พ. 2560 ส้ินสุดสัญญา 21
พ.ค. 2560

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายแลวเสร็จ
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

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายแลวเสร็จ
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

ผลการดําเนินงาน ตรวจรับงานจางแลว อยูระหวางสงเบิกงบประมาณ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน จํานวน 1 กิจกรรม คือ พัฒนาดานทักษะชางฝมือ
ภาษา วัฒนธรรมตางประเทศของกลุมจังหวัด งบประมาณ 7,420,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู

ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการ เบิกจายงบประมาณแลว
จํานวน 6,685,476.- บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 734,524.- บาท

ที่ประชุม รับทราบ
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3.2.5 จังหวัดบึงกาฬ
คงเหลือที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ

นายชาญชัย  คงทัน 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก

1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุมที่ 0202
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

ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการตามแผน ดําเนินงานได
20.74% เบิกจายแลว จํานวน 5,985,000.- บาทคงเหลือที่ยังไมเบิกจาย
จํานวน 33,915,000.- บาท

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เงินเหลือจาย)

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 ประกอบดวย ทั้งหมด
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 8 กิจกรรม ไดแก

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

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

3.ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลานจอดรถยนต งบประมาณ 130,000.- บาท
วิธีดําเนินการ คือ ตกลงราคา งบดําเนินงาน จัดซื้อจัดจางแลว

4. จางเหมาซอมแซมระเบียงชมวิวทิวทัศน (บานสนมังกร) งบประมาณ
180,000.- บาท วิธีดําเนินการ คือ ตกลงราคา งบดําเนินงาน จัดซื้อจัดจางแลว
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5.ปรับปรุงลานกางเต็นท ประกอบดวย
- จัดซื้อหญา จํานวน 2,500 ลบ.ม.ๆ ละ 32 บาท เปนเงิน 80,000.- บาท

วิธีดําเนินการ คือ สอบราคา งบดําเนินงาน ไดตัวผูรับจางแลว
- จัดซื้อเต็นทพักแรม ขนาด 4 คน จํานวน 54 หลังๆ ละ 2,500.- บาท

เปนเงิน 135,000.- บาท วิธีดําเนินการ คือ ตกลงราคา งบดําเนินงาน กําลังสงเบิก
- รวมเปนเงินงบประมาณทั้งส้ิน 215,000.- บาท

6.ปรับปรุงภูมิทัศน วิธีดําเนินการ คือ สอบราคา งบดําเนินงาน ไดตัวผู
รับจางแลว โดยประกอบดวย

- จัดซื้อดินปลูกตนไม จํานวน 200ลบ.ม.ๆ ละ 600 บาท เปนเงิน
120,000.- บาท

- จัดซื้อตนกุหลาบวาเลนไทน จํานวน 5,000 ตน ลๆ 45 บาท เปนเงิน
225,000.- บาท

- จัดซื้อตนไทรเกาหลี จํานวน 1,500 ตน ลๆ 300 บาท เปนเงิน
450,000.- บาท

- รวมเปนเงินงบประมาณทั้งส้ิน 795,000.- บาท
7. ซอมแซมทางเดินในสวนไมดอกระยะทาง 500 เมตร งบประมาณ

350,000.- บาท วิธีดําเนินการ คือ ตกลงราคา งบดําเนินงาน จัดซื้อจัดจางแลว
8. ขยายระบบไฟฟาสองสวางในสวนไมดอก ระยะทาง 500 เมตร

งบประมาณ 350,000.- บาท วิธีดําเนินการ คือ ตกลงราคา งบดําเนินงาน
จัดซื้อจัดจางแลว

นางสาวนิรมล พาณิชพงษพันธุ จากการที่ไดรับฟงการช้ีแจง มีหลายๆ กิจกรรมควรเปล่ียนเปนงบลงทุน
ผูอํานวยการกองจัดทํา ไมใชงบดําเนินงาน
งบประมาณเขตพื้นที่ 8
สํานักงบประมาณ

ประธาน มอบฝายเลขานุการในการปรับเปล่ียนหมวดรายจาย ใหถูกตอง ตามที่
สํานักงานประมาณไดใหขอเสนอแนะ

นายปญญา  ติดมา กิจกรรมที่จะขอเปล่ียนจากงบดําเนินงาน เปน งบลงทุน มี จํานวน 5
(แทน) ผูอํานวยการ กิจกรรม ประกอบดวย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 1. จางเหมาปรับปรุงระบบไฟสองสวางระยะทาง 300 เมตร (ติดตั้ง

หลอดไฟ 10 จุด  เดินสายไฟรอยทอ PVC ติดตั้งเบรกเกอร 2 จุด) งบประมาณ
100,000.- บาท

2. จางเหมาปรับปรุงปายส่ือความหมายขนาด 1.5 X 3 เมตร จํานวน 2
ชุดๆ ละ 40,000.- บาท (ปนปูนเลียนแบบธรรมชาติ) งบประมาณ 80,000.- บาท
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3. จางเหมาซอมแซมระเบียงชมวิวทิวทัศน (บานสนมังกร) งบประมาณ
180,000.- บาท

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

5. ขยายระบบไฟฟาสองสวางในสวนไมดอก ระยะทาง 500 เมตร
งบประมาณ 350,000.- บาท

ที่ประชุม รับทราบ

2. โครงการเที่ยวสบายใจไปสบายดี  งบดําเนินงาน งบประมาณ
1,669,200.- บาท ดําเนินงานโดย สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
อุดรธานี

นายณฐพงศ  ตันตระกูล โครงการเที่ยวสบายใจ ไปสบายดี มี 3 กิจกรรม ดังน้ี
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬา 1. กิจกรรม จัดประกวดออกแบบมาสคอตและแถลงขาว เปดตัวมาสคอต
จังหวัดอุดรธานี คุณทองโบราณ โครงกระดูกสุนัขที่ถูกขุดพบบริเวณแหลงโบราณคดีบานเชียง และ

ไดรับพระราชทานช่ือจาก ร.9 เพื่อใชเปนสัญลักษณของจังหวัดเพื่อกระตุน
การทองเที่ยว งบประมาณ 600,000.- บาท ผลการดําเนินงาน เปดรับสมัคร
วันสุดทาย วันที่ 24 ก.ค. 2560 และประกาศผลวันที่ 16 ส.ค. 2560

2. จัดทัวรส่ือมวลชนและประชาชนที่สนใจเพื่อสรางความคุนเคยใหกับ
แหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดสบายดี งบประมาณ 574,200.- บาท ผลการ
ดําเนินงาน เริ่มกิจกรรมวันที่ 8 ส.ค. 2560 คาดวาจะแลวเสร็จภายในวันที่ 30
ส.ค. 2560

3 . จ า ง เหมาจั ดทํ าห นั ง สือ คู มื อการท อ ง เที่ ย ว ในก ลุ ม จั งห วัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 495,000.- บาท ผลการ
ดําเนินงาน ขณะน้ีไดผูรับจาง ส่ังจางดําเนินการ อยูในข้ันตอนการตรวจทานขอมูล

ที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 โครงการ 5 กิจกรรม
นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 24,300,000.- บาท ไดแก
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 1.1 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายแยก ทล.223–บานคําโคนสวาง
(แทน) หัวหนาสํานักงาน ตําบลอุดรพร อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 9,700,000.- บาท
จังหวัดหนองคาย ลงนามในสัญญาวันที่ 5 เมษายน 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

วงเงินลงนามในสัญญา 6,890,000.- บาท เบิกจายแลวเสร็จ ดําเนินงานโดย
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย
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1.2 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบานนาหนัง ตําบลนา
หนัง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 9,000,000.- บาท ลงนามใน
สัญญาวันที่ 5 เมษายน 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 วงเงิน
ลงนามในสัญญา 6,500,000.- บาท เบิกจายแลวเสร็จ ดําเนินงานโดย
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย

1.3 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมโยงการ
ทองเที่ยวสายบานใหมโพ ธ์ิชัย หมูที่ 11 ตําบลนาหนัง – บานโนนสวาง
หมูที่ 4 ตํ าบลบานผือ อําเภอโพนพิ สัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ
5 , 3 1 0 , 00 0 . - บ าท  ล ง น าม ใ น สัญ ญา วั นที่ 12 เ ม ษ าย น 2 5 6 0
ส้ินสุดสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2560 วงเงินลงนามในสัญญา 4,650,000.- บาท ยังไม
เบิกจาย ดําเนินงานโดย แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย

ผลการดําเนินงาน ขณะน้ีผูรับจางอยูระหวางเขาพื้นที่ดําเนินการ
แบงงวดงานออกเปน 4 งวดงาน ตนเดือนสิงหาคม 2560 สามารถเบิกจายได
1 - 2 งวดงาน และคาดวาจะสามารถเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จตามสัญญาจาง

ที่ประชุม รับทราบ

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 2 กิจกรรม
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร งบประมาณ 5,600,000.- บาท ไดแก
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 2.1 กิจกรรมกอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยววัดผาตากเส้ือ ตําบลผาตั้ง
(แทน) หัวหนาสํานักงาน อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 3,000,000.- บาท ลงนามในสัญญา
จังหวัดหนองคาย วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 4 ธันวาคม 2560 วงเงินลงนามใน

สัญญา 2,690,000.- บาท ยังไมเบิกจาย ดําเนินงานโดย สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดหนองคาย

ผลการดําเนินงาน ขณะน้ีผูรับจางอยูระหวางเขาพื้นที่ดําเนินการ
2.2 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม ตําบลเวียงคุก

อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,600,000.- บาท ลงนาม
ในสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 28 กันยายน 2560 วงเงิน
ลงนามในสัญญา 2,090,000.- บาท และงบดําเนินงาน จํานวน 100,000.- บาท
เบิกจายแลว จํานวน 17,450.- บาท ดําเนินงานโดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย

ผลการดํ า เ นินงาน ขณะน้ีกรมศิลปากรขอใหจั งห วัดชะลอ
การดําเนินงาน เน่ืองจากไดขอเปล่ียนวัสดุในการปูพื้น

ที่ประชุม รับทราบ
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จังหวัดเลย จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัด

กิจกรรมปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว งบประมาณ 400,000.- บาท

นายนราวุฒิ  จันทรทอง ผลการดําเนินงาน อยูระหวางการดําเนินงาน ยังไมเบิกจายงบประมาณ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

ที่ประชุม รับทราบ

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 1,117,587,020 บาท
งบดําเนินงาน 304,645,280 บาท

งบลงทุน งบดําเนินงาน รวม เบิกจาย รอยละ
จังหวัดอุดรธานี 123,645,300 103,266,835 226,912,135 18,466,925 8.14
จังหวัดหนองคาย 309,051,900 35,449,535 344,501,435 33,261,778 9.66
จังหวัดเลย 139,570,400 78,200,535 217,770,935 14,649,771 6.73
จังหวัดหนองบัวลําภู 153,187,800 53,282,135 206,469,935 41,136,522 19.92
จังหวัดบึงกาฬ 392,131,620 34,446,240 426,577,860 9,457,560 2.22

รวมท้ังสิ้น 1,117,587,020 304,645,280 1,422,232,300 116,972,556 8.22

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ ระเบียบ/หนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด  ที่  มท 0220/ว 3327

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่องการขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนดใหกอหน้ีผูกพันใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะภาพ
การกอหน้ีผูกพัน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของกลุมจังหวัด
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการ
สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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3.4.1 จังหวัดอุดรธานี
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม

งบประมาณ 226,912,135.- บาท
นายสุริยา  คําพันธ - เบิกจายแลว จํานวน 18,466,925.- บาท คิดเปนรอยละ 8.14
นวค.ชํานาญการ - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 208,445,210.- บาท
(แทน) ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ - กอหน้ีผูกพัน 11 กิจกรรม
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี - ยังไมกอหน้ีผูกพัน 2 กิจกรรม ไดแก

1. โครงการเสริมสร างความโดดเดนของผลผลิตและ
ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง จํานวน 2 กิจกรรม คือ

1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน
หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง
หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

ที่ประชุม รับทราบ

3.4.2 จังหวัดหนองคาย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 16 กิจกรรม

งบประมาณ 344,501,435.- บาท
นายสมหวัง อารียเอ้ือ - เบิกจายแลว จํานวน 33,261,778.- บาท คิดเปนรอยละ 9.66
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 311,239,657.- บาท
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด - กอหน้ีผูกพัน 19 กิจกรรม
(แทน) หัวหนาสํานักงาน - ยังไมกอหน้ีผูกพัน 2 กิจกรรม ไดแก
จังหวัดหนองคาย 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและ

อุทยานทางธรณีวิทยาภายในกลุมจังหวัดฯ กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยว
เพื่อรองรับการขยายตัวของอาเซียนจังหวัดหนองคาย หนวยดําเนินการ คือ
สํานักงานจังหวัดหนองคาย

2. โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและ
ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม สงเสริมการเล้ียงปลานิลแบบ
ครบวงจร หนวยดําเนินการ คือ ศูนยวิจัย และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด
หนองคาย

ที่ประชุม รับทราบ
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3.4.3 จังหวัดเลย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ 29 กิจกรรม

งบประมาณ 217,770,935.- บาท
นายนราวุฒิ  จันทรทอง - เบิกจายแลว จํานวน 14,649,771.- บาท คิดเปนรอยละ 6.73
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 203,121,164.- บาท
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย - กอหน้ีผูกพัน 25 กิจกรรม
จังหวัดเลย - ยังไมกอหน้ีผูกพัน 3 กิจกรรม ไดแก

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
เพื่อรองรับการทองเที่ยว จํานวน 2 กิจกรรม

1.1 กิจกรรม คือ พัฒนาแหลงทองเที่ยวลานคริสมาสภูเรือ
อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย หนวยดําเนินการ คือ ที่ทําการปกครองอําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

1.2 กิจกรรม กอสรางปายบอกทางเขาอางเก็บนํ้าหวย
นํ้าหมานตอนบน หมู 1 บานไรมวง  อําเภอเมือง จังหวัดเลย หนวยดําเนินการ คือ
ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง จังหวัดเลย

2. โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของ
สถานที่ทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (งบกลุมจังหวัดฯ)
จํานวน 1 กิจกรรม

2.1 กิจกรรม ปรับปรุงจุดขาย Landmark เทอรโมมิเตอร
ยักษ ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย หนวยดําเนินการ คือ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ที่ประชุม รับทราบ

3.4.4 จังหวัดหนองบัวลําภู
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม

งบประมาณ 206,469,935.- บาท
นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน - เบิกจายแลว จํานวน 41,136,522.- บาท คิดเปนรอยละ 19.92
นวค.ชํานาญการ - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 165,333,413.- บาท
(แทน) หัวหนาสํานักงาน - กอหน้ีผูกพัน 6 กิจกรรม
หนองบัวลําภู - ยังไมกอหน้ีผูกพัน 2 กิจกรรม ไดแก

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
เพื่อรองรับการทองเที่ยว กิจกรรม ถนนเช่ือมระหวางบานหวยทราย ตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู หนวยดําเนินการ คือ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู
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2. โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของ
สถานที่ทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (งบกลุมจังหวัดฯ)
กิจกรรม สรางทางเช่ือมภูพานนอย – วนอุทยานบัวบาน – พระพุทธชยันตี
หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ประชุม รับทราบ

3.4.5 จังหวัดบึงกาฬ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม

งบประมาณ 426,577,860.- บาท
นายชาญชัย  คงทัน - เบิกจายแลว จํานวน 9,457,560.- บาท คิดเปนรอยละ 2.22
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 417,120,300.- บาท

- กอหน้ีผูกพัน 8 กิจกรรม
- ยังไมกอหน้ีผูกพัน 1 กิจกรรม คือ โครงการเสริมสรางความ

โดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม
สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต (ยางพารา)
หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
4.1 ขอใช เ งินเหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการ ขอระเบียบ/ประกาศ
(1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม

จังหวัดแบบบูรณาการ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2554

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

(2) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม

ขอ 25 หัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีอํานาจโอนและหรือ
เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายภายใตแผนงานเดียวกันที่เหลือจายจากการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว ไปใชจายเปนรายจายใดๆ ได
แตมิใหนําไปใชจายเปนรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาที่ดิน หรือรายการ
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กอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ และมิใหนําไปใชจาย หรือสมทบจายเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราวที่ไมไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน
และ แผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว ให
โอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ

การโอนหรือเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหน่ึง เพื่อ
จัดหาครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหน่ึงลานบาทและต่ํา
กวาสิบลานบาทตามลําดับ และการโอนหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑ
ยานพาหนะเดิม

สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกําหนดขอบเขต
หรือขอจํากัดการใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหน่ึงและวรรคสองไดตามลําดับ

โดยมีหนวยงานที่ขอใช ไดแก
1. จังหวัดหนองคาย

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ที่ นค 0017.2/495
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ขอใชเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง โครงการ
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(แทน) หัวหนาสํานักงาน จํานวน 1,380,000.- จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม ดังน้ี
จังหวัดหนองคาย

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการทองเท่ียว
เ ช่ื อ ม โ ย ง อ า เ ซี ย น
กิจกรรม : ปรับปรุงถนน
คอน ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก
เช่ือมโยงการทองเท่ียว
สายบ า น ใ หม โ พ ธ์ิ ชั ย
หมูท่ี 11 ตําบลนาหนัง
– บานโนนสวาง หมูท่ี 4
ตําบลบานผือ อํา เภอ
โ พ น พิ สั ย จั ง ห วั ด
หนองคาย

660,000
(งบลงทุน)

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
แหลงทองเท่ียว : กิจกรรม
ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า แ ห ล ง
ทองเท่ียวใหไดมาตรฐานตําบลสีกาย
อําเภอเมืองหนองคาย

340,000
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
อํ า เ ภ อ เ มื อ ง
หนองคาย
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

2 โคร งกา ร พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว
กิ จ ก ร ร ม :ก อ ส ร า ง
ศูนยบริการนักทองเท่ียว
วัดผาตากเส้ือ ตําบลผา
ตั้ง อําเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย

310,000
(งบลงทุน)

2 โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม ผลผ ลิ ต ภา ค
การเกษตร จํานวน 3 กิจกรรม

1,040,000

3 โคร งกา ร พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว
กิจกรรม:ปรับปรุงบูรณะ
วัดเทพพลประดิษฐาราม
ตําบลเ วียงคุก อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย
เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ทองเท่ียว

410,000
(งบลงทุน)

2.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ขยายศัตรูธรรมชาติและวารชีว-
ภัณฑเพ่ือทดแทนการใชสารเคมี

500,000
(งบลงทุน)

สํานักงานเกษตร
จังหวัดหนองคาย

2.2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการ
แปรรูปผลิตภัณฑมะเขือเทศ
อําเภอศรีเชียงใหม

340,000
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอศรีเชียงใหม

2.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการ
เล้ียงโคเน้ือ

200,000
(งบลงทุน/
ครุภัณฑ)

สํานักงานปศุสัตว
หนองคาย

รวมงบประมาณ 1,380,000 รวมงบประมาณ 1,380,000

เลขานุการ เรียนปรึกษา สํานักงบประมาณ กรณีเงินเหลือจายจากเงินเหลือจายที่ขอใช
ครั้งแรกไปแลวสามารถขอใชได อีกหรือไม

นางสาวนิรมล พาณิชพงษพันธุ สามารถใชได เพราะก็เปนเงินเหลือจาย จากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ผูอํานวยการกองจัดทํา ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณเขตพื้นที่ 8
สํานักงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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นายสมหวัง อารียเอ้ือ จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ดวนที่สุด ที่ นค 0017.2/514
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เรือ่ง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนําไปจัดทํา
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว
(แทน) หัวหนาสํานักงาน พระธาตุบุ ตําบลปะโค อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2)
จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 1,420,000.- บาท

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการทองเท่ียว
เ ช่ื อ ม โ ย ง อ า เ ซี ย น
จํานวน 3 กิจกรรม

1,420,133.51 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียว จํานวน 1 กิจกรรม

1,420,000

1.1 กิจกรรมปรับปรุงทาง
หลวงหมายเลข 242
ตอนควบคุมท่ี 0102
ตอนหนองบัว – ทาบอ
ระหวาง กม. 20+225
– กม.20+965 และ
กม.21+978 – กม .
22+858 ตําบลโพนสา
อําเภอทาบอ จ.หนองคาย

1,151,494.27
(งบลงทุน)

1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล ง
ทองเท่ียว พระธาตุบุ ตําบลปะโค
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(ระยะท่ี 2)

100,000
(งบดําเนินงาน)

1,320,000
(งบลงทุน)

สํ า นั ก ง า น
วั ฒ น ธ ร ร ม
จังหวัดหนองคาย

1.2 กิจกรรมปรับปรุงทาง
หลวงหมายเลข 242
ตอนควบคุมท่ี 0102
ตอนหนองบัว – ทาบอ
ระหวาง กม.11+700
– กม.34+000 ตําบล
ป ะ โ ค  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง
จังหวัดหนองคาย

228,432.64
(งบลงทุน)

1.3 กิจกรรมปรับปรุงทาง
หลวงหมายเลข 242
ตอนควบคุ ม 0101
ตอนหนองคาย – หนองบัว
ระหวาง กม.0+075 –
ก ม . 0 + 8 3 5 พ้ื น ท่ี
เทศบาลเมืองหนองคาย
อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

40,206.60
(งบลงทุน)

รวมงบประมาณ 1,420,133.51 รวมงบประมาณ 1,420,000



~ 21 ~

เลขานุการ ขอหารือผูแทนสํานักงบประมาณ กรณีกิจกรรมใหมภายใตโครงการเดิม
ถือวาเปนกรณีกระทบแผนหรือไม

นางสาวนิรมล พาณิชพงษพันธุ ถือวาไมกระทบแผน เพราะกิจกรรมน้ันยังอยูในโครงการเดิม ตามแผนปฏิบัติ
ผูอํานวยการกองจัดทํา ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณเขตพื้นที่ 8
สํานักงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

จังหวัดหนองบัวลําภู
นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในการขอใชเงินเหลือจาย
นวค.ชํานาญการ (เม่ือคราวประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2560) ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) หัวหนาสํานักงาน ดวนที่สุด ที่ นภ 0017.2/7778 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอใชเงิน
หนองบัวลําภู เหลือจายตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในสวนของจังหวัดหนองบัวลําภู ขอปรับลด
วงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาสงเสริมการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดฯ (ก.บ.ก. เห็นชอบครั้งที่ 2/2560)

- จากเดิม 10,470,000.- บาท เปล่ียนแปลงเปน9,825,000.- บาท งบลงทุน
- เพิ่มเติม โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว กิจกรรมสงเสริม

โครงการตามแผนปฏิบั ติ ร าชการก ลุ มจั งห วัดฯ  ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2560 จํานวน 645,000.- บาท งบดําเนินงาน

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําของบประมาณ

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ

1 โครงการ พัฒนาระบบ
โลจิสติกสการทองเท่ียว
เชื่อมโยงอาเซียน

4,186,000
(งบลงทุน)

1 โครงการพัฒนาส ง เสริมการ
ประชาสัมพันธการทองเ ท่ียว
กลุมจังหวัด กิจกรรม:จัดทําลาน
คาชุมชนใหได มาตรฐานสงเสริม
ก า ร ค า ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ ก า ร
ทองเท่ียวกลุมจังหวัดตลาดหวย
เด่ือ

9,825,000
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
จังหวัด
หนองบัวลําภู

2 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว
กิ จกรรม :พัฒนาแหล ง
ท อ ง เ ท่ี ย ว ถ้ํ า เ อร า วั ณ
อํ า เ ภอนา วั ง จั ง ห วั ด
หนองบัวลําภู

6,286,800
(งบลงทุน)

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
แหลงทองเท่ียว กิจกรรม:สงเสริม
โครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานาบ
ความสะดวกดานการ ทองเท่ียว
จังหวัดหนองบัวลําภู

645,000
(งบดําเนินงาน)

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัด
หนองบัวลําภู

รวมงบประมาณ 10,472,800 รวมงบประมาณ 10,470,200
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นายโชติ  เช้ือโชติ จุดเดิมเกิดอุบัติบอยครั้ง ในแตละเดือน มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย
รองผูวาราชการจังหวัด เห็นควรยาย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
หนองบัวลําภู (แทน)
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

นางไพเราะจิต เจริญย่ิง เห็นสมควรใหมีการยายตลาด เพราะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้งมาก
ประธานกองทุนหมูบาน กรมทางหลวง ไมมีกฎหมายออกมาบังคับคงไมมีการยายตลาด ความปลอดภัยใน
จังหวัดหนองบัวลําภู ชีวิตและทรัพยสินทั้งในสวนของพอคา แมคา และประชาชนทั่วไป ปจจุบัน

จํานวนผูคนมากข้ึนทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง

นายเกรียงไกร ไทยออน ขอขอบคุณ คณะกรรมการ ก.บ.ก. ที่ไดอนุมัติงบประมาณในการกอสราง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ตลาดหวยเดื่อ โดยมีความตองการในการยายตลาดนานแลว แตยังขาดแคลนใน
จังหวัดหนองบัวลําภู เรื่องของงบประมาณ โดยเปนปญหาที่มีมายาวนาน ระหวางชาวบานกับกรมทาง

หลวง โดยตลาดหวยเดื่อจะเปนแหลงที่สรางงาน และสรางรายได ใหกับประชาชน
ในพื้นที่ ภายในจังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดใกลเคียง ขอขอบพระคุณ
ทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร และทานรองผูวาราชการ
จังหวัดหนองบัวลําภู ทานโชติ เช้ือโชติ เปนอยางยิ่งครับ

ประธาน สินคาที่นํามาวางขายเปนสินคาที่ถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด โดยไมมี
ของผิดกฎหมายแตอยางใด โดยมีประชาชนจํานวนมากที่สนใจอยากมาดู เพราะมี
สินคาพื้นเมือง และสินคาแบบแปลกๆ มากมาย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4 .2 ขอใช เ งิน เห ลือจ าย โครงการตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประ จําป
ของก ลุ ม จั งห วัด  งบประมาณรายจ าย เพิ่ ม เ ติ มประ จําป งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ

เลขานุการ กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือซักซอมความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการขอใชเงินเหลือจาย โดยมีประเด็นที่จะตองทําความเขาใจกับ
จังหวัดในกลุมจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด วา คําของบประมาณ ที่กลุมจังหวัดฯ เสนอขอ
ไป จํานวน 7,138 ลานบาท โดยผานกระบวนการการพิจารณาและข้ันตอนตางๆ
หลายข้ันตอน กอนที่จะเสนอให ครม.เห็นชอบ จํานวน 5,528 ลานบาท เม่ือวันที่
17 มกราคม 2560 โดยการขอใชเงินเหลือจายตองขอใชจากยอดวงเงิน 5,528
ลานบาท ไมใชยอด 7,138 ลานบาท ที่กลุมจังหวัดฯ เสนอไปรอบแรก
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นางสาวนิรมล พาณิชพงษพันธุ เปนไปตามที่ฝายเลขานุการเสนอในที่ประชุม โดยรายการที่จะขอใหเปนไป
ผูอํานวยการกองจัดทํา ตามรายการที่ ครม.อนุมัติ ไมเชนน้ันก็จะเปนโครงการที่อยูนอกแผน และจะตอง
งบประมาณเขตพื้นที่ 8 ผานกระบวนการหลายข้ันตอน ซึ่งอาจจะไมทันกรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน
สํานักงบประมาณ

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ การเสนอขอใชเงินเหลือจายในสวนของจังหวัดหนองคายกอนหนาน้ัน ยังไม
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร มีความชัดเจน โดยเขาใจวาบัญชีที่ใชเปนบัญชีโครงการ งบประมาณ 7,138 ลานบาท
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด แตวันน้ี ไดความชัดเจน โดยใหใชบัญชีงบประมาณ โครงการ5,528 ลานบาท ซึ่งโครงการ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน กิจกรรมฝงกลบและปรับปรุงบอขยะเกาใหถูกตองตามหลักวิชาการ งบประมาณ
จังหวัดหนองคาย 34,120,000.- บาท เปน บัญชีที่อยูในโครงการ 7,138 ลานบาท บัญชี 4 จึง

ขอแขวนโครงการ น้ีไวกอน เพราะไมไดอยูในบัญชีที่ ครม.เห็นชอบ

4.2.1 จังหวัดอุดรธานี
นายสุริยา คําพันธ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
นวค.ชํานาญการ เพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย
(แทน) ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ และส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว กิจกรรม : สัตวปลอดโรค
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาในแหลงทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี งบประมาณ

10,000,000.- บาท

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิ
ภาพดานความปลอดภัย
แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สุ ข อ น า มั ย แ ล ะ ส่ิ ง
อํ านวยความสะดวก
ใ ห กั บ นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว
กิจกรรม : สัตวปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษ สุ นั ข บ า ใ น แ ห ล ง
ท อ ง เ ท่ี ย ว จั ง ห วั ด
อุดรธานี

1,280,000
(งบลงทุน)

1 โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ดานความปลอดภัย และ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สุขอนามัยและส่ิงอํานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห กั บ
นักทองเที่ยว กิจกรรม :
ขยายเขตไฟฟาแรงสูงไปยัง
ศูนยพักพิงสุนัข

767,961.06
(งบลงทุน)

สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด
อุดรธานี

รวมงบประมาณ 1,280,000 รวมงบประมาณ 767,961.06
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นางสาวนิรมล พาณิชพงษพันธุ ขอทําความเขาใจ เรื่อง กิจกรรมและโครงสรางของโครงการ งบประมาณ 60 เพิ่มเติม
ผูอํานวยการกองจัดทํา เปนลักษณะกลุมโครงการ ภายใตโครงการ จะมี Value Chain ก็จะมีกิจกรรม
งบประมาณเขตพื้นที่ 8 ซึ่งจะปรากฏในเอกสารงบประมาณ โครงการที่จะเสนอ ถาไมใชระดับ กิจกรรมแตอยู
สํานักงบประมาณ ภายใตกิจกรรมเดิม เชน รายการสาธารณูปโภค เปนการตอ หรือขยาย สภาพจาก

สภาพขอเท็จจริง โครงการเดิม สามารถดําเนินการได เปนอํานาจของคณะกรรมการ
ก.บ.ก. ทั้งน้ี ตองพิจารณาระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณฯ พ.ศ. 2548
ประกอบการดําเนินการดวย

นางวัฒนา  พิธรัตน ประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ มีอะไรบาง แลวทําไมตอง
ประธานศูนยประสานงาน ไปจัดสรางศูนยในบริเวณ คายทหาร
องคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี

ประธาน สุนัขจรจัดของจังหวัดอุดรธานี มีประมาณ 6,700 ตัว โดยจังหวัดตองมีการ
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) บริหารจัดการใหได ซึ่งจะรวมถึงโรคพิษสุนัขบา โดยศูนยพักพิงทั้งประเทศ
รองผูวาราชการจังหวัด มีอยู จํานวน 2 จังหวัด ที่เปนจังหวัดนํารอง คือจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนศูนยใหญ
อุดรธานี มีสุนัข จํานวน 5,000 ตัว งบประมาณ 200 ลานบาท และจังหวัดอุดรธานี

เปนศูนยที่ 2 โดยพิจารณาจากหลายๆ พื้นที่ ที่ มีความเหมาะสมทั้งเรื่องกล่ิน
และเสียง โดยมีพื้นที่ที่เหมาะสม คือ คายยุทธศิลปประสิทธ์ิ กองพันทหารปนใหญที่ 13
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจังหวัดไดขออนุญาตใชพื้นที่ไปยังแมทัพภาคที่ 2
แลว โดยขอใชพื้นที่ จํานวนทั้งส้ิน 20 ไร ตอไปจะมีการขยายไปยังทุกอําเภอ โดยมี
การจัดทําใหครบวงจร ทั้งบําบัดฟนฟู,รักษา ทําหมัน และหาผูอุปการะ

นางไพเราะจิต เจริญย่ิง การบริหารจัดการหลังจากน้ี มีหนวยงานที่รับผิดชอบ คือใคร
ประธานกองทุนหมูบาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

ประธาน องคการบริหารสวนจังหวัด และ/หรือ องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) เปนหนวยงานรับผิดชอบ ดําเนินการบริหารจัดการโครงการฯ ตอไป
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.2.2 จังหวัดหนองคาย

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ จังหวัดหนองคาย หนังสือจังหวัดหนองคาย ดวนที่สุด ที่ นค0017.2/517
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่องขอใชเงินเหลือจายภายใตโครงการ
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(แทน) หัวหนาสํานักงาน จํานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม เปนเงิน 15,480,000.- บาท ดังน้ี
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการ เสริมสร า ง
ค ว า ม โ ด ด เ ด น ข อ ง
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการ เกษตร
และประมง กิจกรรม
ส ง เ ส ริ ม ร า ชิ นี ข า ว
เ ห นี ย ว ค ร บ ว ง จ ร
จํานวน 11 กิจกรรม

15,480,000 1 โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเ พ่ือสนับสนุนด าน
การเกษตร กิจกรรม พัฒนา
แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรและ
ระบบกระจายนํ้าของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง -
เหนือตอนบน 1 จํานวน 3
กิจกรรม

5,000,000

1.1 กิจกรรมยอยขุดลอก
หวยคุก หมูท่ี 9
ตําบลบานเดื่อ
อําเภอทาบา

3,920,000
(งบลงทุน)

1.1 กิจกรรมยอยปรับปรุงคลองสงนํ้า
สาย 7SL9 บานจําปาทอง
ตําบลหนองปลาปาก อําเภอศรี
เชียงใหม จังหวัดหนองคาย

1,950,000
(งบลงทุน)

โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาหวยโมง

1.2 กิจกรรมยอยขุดลอก
หนองออ หมู 1,2,10
และ 13 ตําบลกองนาง
อําเภอทาบอ

3,239,427.75
(งบลงทุน)

1.2 กิจกรรมยอยปรับปรุงคลองสง
นํ้าสาย 6SL9 บานไทยสามัคคี
ตําบลกองนาง อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

1,550,000
(งบลงทุน)

โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาหวยโมง

1.3 กิจกรรมยอยขุดลอก
หวยสองคอน หมู 7
ตําบลโคกคอน อําเภอ
ทาบอ

1,210,000
(งบลงทุน)

1.3 กิจกรรมยอยปรับปรุงคลองสง
นํ้าสาย 1 (10MC1-1)
บานโพธ์ิตาก ตําบลโพธ์ิตาก
อําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย

1,500,000
(งบลงทุน)

โครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาหวยโมง

1.4 กิจกรรมยอยขุดลอก
ห น อ ง น า ตู ดี  ห มู 9
ตําบลบานเดื่อ อําเภอ
ทาบอ

1,778,600
(งบลงทุน)

2 โครงการเสรมิสรางความโดด
เดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและประมง
กิจกรรมสงเสริมราชินีขาว
เหนียวครบวงจร จํานวน 3
กิจกรรม

10,480,000
(งบลงทุน)

1.5 กิจกรรมยอยขุดลอก
หนองกวด หมู 1
ตําบลนาขา อําเภอทาบอ

800,000
(งบลงทุน)

2.1 กิจกรรมยอยขุดลอกหวยคุก
หมูท่ี 1,3,4,9 ตําบลโพนสา
อําเภอทาบอ

8,700,000
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

1.6 กิจกรรมยอยขุดลอกหนอง
สุพรรณ หมู 6 ตําบลโพน
สา อําเภอทาบอ

751,000
(งบลงทุน)

2.2 กิจกรรมยอยขุดลอกหวยวังปลา
เข็ง หมูท่ี 9 บานเส่ียน ตําบล
บานเดื่อ อําเภอทาบอ

1,280,000
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

1.7 กิจกรรมยอยขุดลอก
สระหลวง หมู 6 ตําบล
หนองนาง อําเภอทาบอ

743,400
(งบลงทุน)

2.3 กิจกรรมยอยขุดลอกหวย
คูกระถิน หมูท่ี 9 บานเส่ียน
ตําบลบานเดื่อ

500,000
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

รวมงบประมาณ 15,480,000
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1.8 กิจกรรมยอยขุดลอก
หนองกุดนาแซง หมู 5
ตําบลนาขา อําเภอทาบอ

1,126,000
(งบลงทุน)

1.9 กิจกรรมยอยขุดลอก
หนองกุดนํ้าขุน หมู 5
ตําบลนาขา อําเภอทาบอ

649,000
(งบลงทุน)

1.10 กิจกรรมยอยขุดลอกหนอง
เปด หมู 9 ตําบลนํ้าโมง
อําเภอทาบอ

1,074,000
(งบลงทุน)

1.11 กิจกรรมยอยขุดลอก
หนองทินทิก หมู 11
ตําบลกองนาง
อําเภอทาบอ

188,572.25
(งบลงทุน)

รวมงบประมาณ 15,480,000

ซึ่ ง ทุ ก โ คร งการ / กิ จ กร รม  ดั ง กล า ว  อยู ใ น คํ าของบประมาณ
ที่คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติแลวทุกโครงการ/กิจกรรม

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.2.3 จังหวัดเลย

นายนราวุฒิ  จันทรทอง จังหวัดเลย ขอใชเงินเหลือจายงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย ใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของจังหวัดเลย จํานวน 2 โครงการ 5 กิจกรรม
จังหวัดเลย งบประมาณ 5,508,634.- บาท คือ

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวใหมีคณุภาพ
เพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียว จํานวน 13
กิจกรรม

3,928,834 1 โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เ พ่ือสนับสนุนดาน
การเกษตร
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1.1 พัฒนาแหลงทองเท่ียว
วัดศรีโพธ์ิชัย บานหัวนา
หมู ท่ี 3 ตําบลแสงภา
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

13,400
(งบลงทุน)

กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหลงนํ้า
เ พ่ื อก าร เ กษตรและ ระบบ
กระจายนํ้าของกลุมจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1.2 ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น
โบราณสถานวัดโพธ์ิชัย
บ า น น า พึ ง  ห มู ท่ี 1
ตําบลนาพึง อําเภอนาแหว
จังหวัดเลย

15,000
(งบลงทุน)

กิจกรรมยอย : กอสรางระบบนํ้า
เพ่ือการเกษตรแปลงรวม อางเก็บ
นํ้าหวยทับหมู อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  บานเหลากอหก
หมูท่ี 1 ตําบลเหลากอหก อําเภอ
นาแหว จังหวัดเลย

1,286,000
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอนาแหว

1.3 พัฒนาและปรับปรุ ง
แหลงทองเท่ียวพระธาตุ
สัจจะ (ทาล่ี-แกนทาว)
อําเภอทาล่ี จังหวัดเลย

30,000
(งบลงทุน)

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวใหมีคณุภาพเพ่ือ
รองรับการทองเท่ียว

1.4 ทําปายประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียว
เมืองทาล่ี อําเภอทาล่ี
จังหวัดเลย

413,700
(งบลงทุน)

กิจกรรมหลัก : การสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมประเพณี

1.5 กอสรางลานวัฒนธรรม
ท อ ง ถ่ิ น ( ผี ต า โ ข น )
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย

193,412
(งบลงทุน)

กิจกรรมยอย : พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวลานคริสตมาสภูเรือ
อ.ภูเรือ จ.เลย

1,800,000
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอภูเรือ

1.6 กอสรางลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง
50 ม. ยาว 75 ม.
อําเภอปากชม

8,500
(งบลงทุน)

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวใหมีคณุภาพเพ่ือ
รองรับการทองเท่ียว

1.7 ปรับปรุงลานวัฒนธรรม
นาออ หมู 3 อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย

7,000
(งบลงทุน)

กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมประเพณี

1.8 พัฒนาเสนทาง
ทองเท่ียว และเช่ือมโยง
กับ สปป.ลาว (สายทาล่ี
- ภูเรือ) อ.ทาล่ี

1,425,800
(งบลงทุน)

กิจกรรมยอย : กอสรางเสนทาง
จักรยานเพ่ือการทองเท่ียววิถี
ชุมชนริมนาหมัน อําเภอดาน
ซาย จังหวัดเลย

1,422,634
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอนาแหว
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1.9 ปรับปรุงถนนลาดยาง
บายพาสสะพาน
มิตรภาพไทยลาว
(หนองผือ-นากระเซ็ง)
อ.ทาล่ี

428,600
(งบลงทุน)

4 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวใหมีคณุภาพเพ่ือ
รองรับการทองเท่ียว

1.10 ปรับปรุงภูมิทัศนจุดชม
วิวแมนํ้าเลย อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย

4,700
(งบลงทุน)

กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมประเพณี

1.11 กอสรางถนนจักรยาน
ตามแนวเข่ือนรมิตล่ิง
ลํานํ้าโขง หมู 1 ตําบล
ปากชม  อําเภอปากชม
จังหวัดเลย

33,600
(งบลงทุน)

กิจกรรมยอย : พัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว
พระธาตุสัจจะ (ทาล่ี - แกนทาว)
อ.ทาล่ี จ.เลย

500,000
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอทาล่ี

1.12 พัฒนาแหลงทองเท่ียว
สวนหินผางาม (คณุหมิง
เมืองไทย) อําเภอ
หนองหิน จังหวัดเลย

1,335,922
(งบลงทุน)

5 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวใหมีคณุภาพเพ่ือ
รองรับการทองเท่ียว

1.13 ปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิว
ภูชองคับ ตําบลผาบิ้ง
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

19,200
(งบลงทุน)

กิจกรรมหลัก : การสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมประเพณี

2 โครงการกอสร าง ส่ิง
สนับสนุนจุดขาย Land
Mark ของสถานท่ี
ทองเท่ียวกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียง -
เ ห นื อ ต อ น บ น 1
จํานวน 3 กิจกรรม

1,000,300 กิจกรรมยอย : ปรับปรุงลาน
วั ฒ น ธ ร ร ม น า อ อ  ห มู 3
อําเภอเมือง จังหวัดเลย

500,000
(งบลงทุน)

ท่ีทําการปกครอง
อําเภอเมืองเลย

2.1 ปรับปรุงและติดตั้งนํ้าพุ
พรอมประดับไฟ LED
วงเวียนนํ้าพุ จ.เลย

110,000
(งบลงทุน)

2.2 กอสราง Landmark
ประตูสูกลุมอีสาน
ตอนบน 1 จ.เลย

8,000
(งบลงทุน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

2.3 กอสราง Landmark
ประตูสูอีสาน จ.เลย

882,300
(งบลงทุน)

3 โครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือ
สนับสนุนดาน
การเกษตร กิจกรรม :
ขุดเจาะบอบาดาลใน
พ้ืนท่ีการเกษตรพรอม
ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า
จังหวัดเลย

502,500
(งบลงทุน)

4 โครงการสงเสริมความ
โดดเดนของผลผลิตและ
ผลิตภัณฑจากภาค
การเกษตร จาํนวน 2
กิจกรรม

77,000

4.1 รถโดยสารขาด 12 ท่ี
น่ัง (ดีเซล) ประมาตร
กระบอกสูบไมต่าํกวา
2,400 ซีซี

2,000
(งบลงทุนครุภัณฑ)

4.2 เครื่องบดข้ีเล่ือย 75,000
(งบลงทุนครุภัณฑ)

รวมงบประมาณ 5,508,634 รวมงบประมาณ 5,508,634

ซึ่ ง ทุ ก โ คร งการ / กิ จ กร รม  ดั ง กล า ว  อยู ใ น คํ าของบประมาณ
ที่คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติแลวทุกโครงการ/กิจกรรม

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.2.4 จังหวัดหนองบัวลําภู
นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน จังหวัดหนองบัวลําภู หนังสือจังหวัดหนองบัวลําภู ดวนที่สุด ที่ นภ
นวค.ชํานาญการ 0017.2/8005 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การโอนเปล่ียนแปลง
(แทน) หัวหนาสํานักงาน งบประมาณรายจายและแนวทางการใชเงินเหลือจาย แผนงานบูรณาการเสรมิสราง
หนองบัวลําภู ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จํานวน 2 โครงการ คือ
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ

1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ป รั บ ป รุ ง แ ห ล ง
ทองเท่ียวใหมีคุณภาพ
เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก า ร
ทองเท่ียว

9,162,400
(งบลงทุน)

1 โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนดาน
การการเกษตรกิจกรรมขุด
ลอกสระลอยฟา ต.หนองบัว
อํ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
หนองบัวลําภู

1,315,000
(งบลงทุน)

สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
หนองบัวลําภู

2 โครงการกอสรางส่ิง
สนับสนุนจุดขาย Land
Mark ของสถานท่ี
ทองเท่ียวกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียง -
เหนือตอนบน 1

4,945,213
(งบลงทุน)

2 โครงการสงเสริมความโดด
เ ด น ข อ ง ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ
ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตร
กิจกรรมพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือ
ก า ร เ ก ษต ร  ขุ ด เ จ า ะ บ อ
บาดาล จํานวน 52 บอ บอ
ละ 329,750.- บาท

17,147,000
(งบลงทุน)

สํานักงานเกษตร
จังหวัดหนองบวัลําภู
และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม
จังหวัดหนองบวัลําภู

3 โครงการสงเสริมการ
เ พ่ิ ม มู ล ค า แ ล ะ
การตลาดใหกับสินคา
OTOP และ วิสาหกิจ
ชุ ม ชน  บ น เ ส น ท า ง
ROUTES

4,405,000
(งบลงทุน)

4 โครงการ เสริมสร า ง
ค ว า ม โ ด ด เ ด น ข อ ง
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตร
และประมง

27,000
(งบลงทุน)

รวมงบประมาณ 18,539,613 รวมงบประมาณ 18,462,000

ซึ่ ง ทุ ก โ คร งการ / กิ จ กร รม  ดั ง กล า ว  อยู ใ น คํ าของบประมาณ
ที่คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติแลวทุกโครงการ/กิจกรรม

นางวัฒนา  พิธรัตน สระลอยฟา คืออะไร
ประธานศูนยประสานงาน
องคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี

นายทองปาน  ยอดคีรี สระลอยฟา คือช่ือสระนํ้า ตั้งอยูในบริเวณวัดดอยเทพสมบูรณ อําเภอ
(แทน) ปองกันและบรรเทา เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
สาธารณภัย จังหวัดหนองบัวลําภู
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นายภาคภูมิ ปุผมาศ การขุดเจาะบอบาดาล 52 บอ มีอะไรบาง
ประธานเครือขายอาสาสมัคร
พิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน การขุดเจาะบอบาดาล ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ
นวค.ชํานาญการ 1. งานขุดเจาะบอบาดาล ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 น้ิว ทอ PVC
(แทน) หัวหนาสํานักงาน (คาความลึกเฉล่ีย 43 – 100 เมตร) งบประมาณ ตอบอ บอละ 231,550.- บาท
หนองบัวลําภู 2. งานติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟาแบบจุมใตนํ้า (Submersible Pumps)

ขนาด 1.5 แรงมา พรอมทอสูบสง อุปกรณติดตั้งและชุดควบคุม งบประมาณ ตอบอ
บอละ 40,700.- บาท

1. เครื่ อ ง กํ า เ นิด ไฟฟ า  ขนาด 5 กิ โล วัตต งบประมาณ ต อบ อ
บอละ 57,500.- บาท

นายภาคภูมิ ปุผมาศ ทําไมไมใชระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ประธานเครือขายอาสาสมัคร
พิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน ตามแบบที่จังหวัดเสนอไปยังสํานักงบประมาณจะเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา
นวค.ชํานาญการ หลังจากที่ประชุมอนุมัติแลวอาจจะมีการปรับแบบเปนการใชพลังงานแสงอาทิตย
(แทน) หัวหนาสํานักงาน โดยจะตองมีการปรับลดจํานวนบอลง
หนองบัวลําภู

นายโชติ  เช้ือโชติ จะไดมีการปรับแบบใหม ใหเปนการใชพลังงานจากแสงอาทิตย โดยการ
รองผูวาราชการจังหวัด ปรับลดจํานวนของบอบาดาลลดลง
หนองบัวลําภู (แทน)
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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4.2.5 จังหวัดบึงกาฬ
นายชาญชัย  คงทัน จังหวัดบึงกาฬ ขอใชเงินเหลือจาย โครงการตามแนวทางสรางความเขมแข็ง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณ 19,599,960.- บาท คือ

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ

1 โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด า น
ความปลอดภัย และ
พั ฒ น า ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สุข อน ามั ย  แล ะ ส่ิ ง
อํานวยความสะดวก
ให กั บ นั กท อ ง เ ท่ี ย ว
กิ จ ก ร ร ม : ก อ ส ร า ง
ปรับปรุงระบบประปา
ใ น แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว
จังหวัดบึงกาฬ

5,032,400
(งบลงทุน)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดานความปลอดภัย และ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สุขอนามัย และส่ิงอํานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห กั บ
นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว กิ จก ร ร ม :
ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
(สรางหอสูงจายนํ้า)

4,259,000
(งบลงทุน)

สํานักงานทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

2 โครงการเสรมิสราง
ความโดดเดนของ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและ
ประมง

4,584,000 2 โครงการเสริมสรางความโดด
เ ด น ข อ ง ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ
ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตร
และประมง

1,075,960

2.1 กิจกรรม: การสงเสริม
การเล้ียงปลานิลแบบ
ครบวงจร

984,000
(งบดําเนินงาน)

2.1 กิจกรรม:การสงเสริมการเล้ียง
ปลานิลแบบครบวงจร

923,960
(งบดําเนินงาน)

สํานักงานประมง
จังหวัดบึงกาฬ

2.2 กิจกรรม:การผลิตโควากิว 3,600,000
(งบดําเนินงาน)

2.2 กิจกรรม : การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตโคเน้ือ
และโคขุนวากิว

152,000
(งบดําเนินงาน)

สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดบึงกาฬ

3 โครงการกอสรางส่ิง
สนับสนุนจุดขาย Land
Mark ของสถานท่ี
ทองเท่ียวกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือตอนบน 1
จํานวน 3 กิจกรรม

14,266,000 3 โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุน
จุดขาย Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียวกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ตอนบน 1 จาํนวน 2 กิจกรรม

14,265,000
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวยดําเนินการ

3.1 พัฒนาแหลงทองเท่ียว
และการคาชายแดน
(ตลาดลาว)
สวนสาธารณะบึง
สวรรค

3,050,000
(งบลงทุน)

3.1 กิจกรรม : การติดตั้งไฟสอง
ส ว า ง แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว
สวนสาธารณะบึ งสวรรค
ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

3,050,000
(งบลงทุน)

สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

3.2 พัฒนาแหลงทองเท่ียว
และสวนสาธารณะ
หนองโงง จังหวัดบึงกาฬ

7,106,000
(งบลงทุน)

3.2 กิจกรรม : ก อสร า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
สวนประกอบทางเขาแหลง
ทองเ ท่ียวหนองโงง ตําบล
วิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

11,215,000
(งบลงทุน)

สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

3.3 กอสราง Landmark
และหอชมวิว
จังหวัดบึงกาฬ

4,110,000
(งบลงทุน)

รวมงบประมาณ 23,882,400 รวมงบประมาณ 19,599,960

ซึ่ ง ทุ ก โ คร งการ / กิ จ กร รม  ดั ง กล า ว  อยู ใ น คํ าของบประมาณ
ที่คณะรัฐมนตรี ไดอนุมัติแลวทุกโครงการ/กิจกรรม

นางไพเราะจิต เจริญย่ิง การเล้ียงปลานิลครบวงจรมีลักษณะเปนอยางไร
ประธานกองทุนหมูบาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ การเล้ียงปลานิลแบบครบวงจร คือ การอนุบาล การเพาะฟก,การเล้ียง
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร การขุน และการแปรรูป
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงาน

นายโกศล  สมัครสมาน การเล้ียงปลานิลครบวงจร มีทั้งการเพาะเล้ียง การแปรรูป การสงเสริม
(แทน) ประมงจังหวัดหนองคาย การเล้ียงปลาในบอขนาดเล็ก โดยมีการเล้ียงแบบครบวงจร โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกลุมจังหวัดฯ และไดมีการจัดสรรงบประมาณไปยัง
จังหวัดตางๆ คือจังหวัดอุดรธานี จํานวน 6,180,000.- บาท,จังหวัดหนองคาย
จํานวน 23,575,000.- บาท,จังหวัดเลย จํานวน 1,000,000.- บาท และ
จั งห วัดบึ งกาฬ จํ านวน 4,500,000. - บาท รวมงบประมาณ ทั้ ง ส้ิน
35,255,000.- บาท จังหวัดหนองบัวลําภู ไมมีเกษตรกรกลุมเพาะเล้ียงปลานิล
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มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.3 ขอโอนเปล่ียนแปลงรายการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของก ลุ ม จั งห วัด  งบประมาณรายจ าย เพิ่ ม เ ติ มประ จําป งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ จํานวน 1 จังหวัด

เลขานุการ ขอระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของ
(1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม

จังหวัดแบบบูรณาการ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหาร
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

(2) 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

(3) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณา
การ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

(4) หนั ง สือ สํานักงบประมาณ ดวนที่ สุด  ที่  นร 0702/ว 83
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฎิบัติตาม
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.
2559

ขอ 2 สําหรับการเปล่ียนแปลงรายละเอียดของรายการตามนัยขอ 12 ของ
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.
2559 ซึ่งเปนกรณีของการเปล่ียนแปลงรายละเอียดที่ ไม มีผลกระทบตอ
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนด ใหหนวยรับงบประมาณ
สามารถพิจารณาดําเนินการได โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
เชน กรณี ดังน้ี
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1.1 การแกไขขอความที่พิมพคลาดเคล่ือน ตกหลน ใหถูกตอง
ตรงตามขอเท็จจริงที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ทั้งน้ี หนวยรับงบประมาณจะตอง
สามารถแสดงหลักฐานไดวาการแกไขดังกลาวเกิดจากการพิมพคลาดเคล่ือน ตก
หลนอยางชัดเจน

1.2 การเปล่ียนแปลงประเภทงบรายจายเพื่อใหถูกตองตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยไมมีผลทําให
เปล่ียนแปลงวัตถุประสงคของรายการตามที่ไดรับอนุมัติไวเดิม

1.3 การเปล่ียนแปลงรายละเอียดครุภัณฑที่มีลักษณะเปนการ
เปล่ียนแปลง ชนิด จํานวน คุณลักษณะ (Specification) ที่ไมมีผลกระทบตอ
ประโยชนการใชงาน (Capacity) ของรายการครุภัณฑลดลง หรือไมมีผลเปนการ
เปล่ียนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑที่ไดรับอนุมัติ

1.4 การเป ล่ียนแปลงรายละเ อียดของแบบรูปรายการ
ส่ิงกอสรางเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการ หรือมีผลทําใหประโยชน
การใชงานเพิ่มข้ึน หรือไมทําใหประโยชนการใชงานลดลงในสาระสําคัญ

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดดังกลาว ตองไมมีผลทําใหตอง
เพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ไดรับจัดสรร

4.3.1 จังหวัดหนองบัวลําภู

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน (1) โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยว
นวค.ชํานาญการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม : กอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย
(แทน) หัวหนาสํานักงาน Land Mark เช่ือมแหลงทองเที่ยวภูพานนอย วนอุทยานบัวบาน พระพุทธชยันตี
หนองบัวลําภู และอุทยานนํ้าตกเฒาโต

- กิจกรรม สรางสะพานขามถนนภูพานนอย – ศาลปูหลุบ แขวงทางหลวง
หนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินการ งบประมาณ 9,964,300.- บาท

เดิม e – Budgeting เปาหมายโครงการ ดําเนินการกอสราง จํานวน 1 แหง
งบประมาณ 9,964,300.- บาท

ขอเปล่ียนแปลงเปน เปาหมายโครงการ ดําเนินการกอสราง จํานวน 2 แหง
งบประมาณ 9,964,300.- บาท โดยแยกพื้นที่ดําเนินการเปน

- จุดที่ 1 กม.36+999
- จุดที่ 2 กม. 35+597
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- กิจกรรมสรางทางเช่ือมภูพานนอย – วนอุทยานบัวบาน – พระพุทธชยันตี ศูนย
ปาไมจังหวัดหนองบัวลําภู รวมกับสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู เปนหนวย
ดําเนินการ งบประมาณ 5,686,200.- บาท

เดิม e – Budgeting เปนจางเหมาบริการ งบประมาณ 5,686,200.- บาท
ขอเปล่ียนแปลงเปน ดําเนินการเอง งบประมาณ 5,686,200.- บาท

นางสาวนิรมล พาณิชพงษพันธุ การคียขอมูลในระบบ e – Budgeting ของสํานักงบประมาณ ตองมีหลักฐาน
ผูอํานวยการกองจัดทํา มาช้ีแจงวาเปนความคลาดเคล่ือนจริงๆ ไมใชวาเปนการเปล่ียนแปลงในภายหลัง
งบประมาณเขตพื้นที่ 8 โดยหนวยงานที่รับผิดชอบตองมีหลักฐานมาแสดงวาเกิดจากความคลาดเคล่ือนจริง
สํานักงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.3.2 จังหวัดอุดรธานี

นายสุริยา  คําพันธ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการ
นวค.ชํานาญการ เพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย
(แทน) ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ และส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว กิจกรรม : สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี จากโรคพิษสุนัขบาในแหลงทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 10,000,000.- บาท

โดยแยกเปน
1.) งบดําเนินงาน วงเงิน 1,789,000.- บาท แยกเปน
- คาตอบแทน 129,000.- บาท
- คาใชสอย 126,000.- บาท
- คาวัสดุ 1,534,000.- บาท (เบิกจายแลว 384,000.- บาท คงเหลือ

1,150,000.- บาท)
2. งบลงทุน วงเงิน 8,211,000.- บาท แยกเปน

- รายการครุภัณฑ 10 รายการ งปม. 211,000.- บาท (เบิกจายแลว)
- รายการกอสรางที่พักพิงสุนัขไมมีเจาของ ส่ิงกอสรางประกอบพรอม

สาธารณูปโภค 1 แหง งปม. 8,000,000.- บาท (กอหน้ีผูกพัน วงเงิน
6,720,000.- บาท คงเหลือ 1,280,000.- บาท)

โดยขอถัวจาย/ปรับรายละเอียดงบประมาณในหมวดงบดําเนินงานภายใต
กรอบวงเงินและกิจกรรมเดิม โดยนํารายการคาตอบแทน วงเงิน 129,000.- บาท
และรายการคาใชสอย วงเงิน 126,000.- บาท รวมวงเงิน 255,000.- บาท ไป
รวมกับรายการคาวัสดุ วงเงิน 1,150,000.- บาท  รวมเปนเงิน 1,405,000.- บาท
เพื่อจัดหาวัสดุเพิ่มเติมใหเกิดความคุมคาในการดําเนินโครงการ
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มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

นางสาวนิรมล พาณิชพงษพันธุ การประเมินผลการดําเนินงานในสวนของงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
ผูอํานวยการกองจัดทํา พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ไดรวมอยูในตัวช้ีวัดหรือไม จากการประสานไปยัง สํานักงาน
งบประมาณเขตพื้นที่ 8 ก.พ.ร. ผูรับผิดชอบแลว ไมไดอยูในตัวช้ีวัด
สํานักงบประมาณ

ประธาน สรุป งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) ของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รองผูวาราชการจังหวัด ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
อุดรธานี ไมรวมอยูในตัวช้ีวัด แตการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

กลุมจั งหวัด ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2560 ขณะน้ีอยู ในลําดับที่ 1
ของประเทศ ในสวนของงบประมาณ ป 2560 เพิ่มเติม ยังอยูในระดับกลาง โดย
จะไดมีการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ตอไป

ผูเขารวมประชุม ขอสอบถามถึง กรณี การกอสรางโครงการจางเหมาปรับจุดเส่ียงและ
บริเวณอันตรายทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนิคมเ ชียงพิณ – หนองบัวลําภู  ระหวาง
กม.15+998 – กม.19+875 วามีความคืบหนาเปนอยางไรบาง

นายโชติ  เช้ือโชติ ในเบื้องตน หนวยงานที่รับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงหนองบัวลําภู ไดมี
รองผูวาราชการจังหวัด การนําสัญญาณกันเขตแลว และไดมีการจัดทําประชาวิจารณอีกครั้งหน่ึง ในการ
หนองบัวลําภู (แทน) กอสรางที่ผานมา เพราะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้ง
ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

เลขานุการ ขอนําเรียนเจาหนาสํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ตามที่กลุมจังหวัดฯ
ไดประสานขอรายงานไปยังจังหวัดบอยครั้ง กลุมจังหวัดฯ ไมตองการขอมูลเอง แต
ไดรับการประสานจากสวนกลาง ในการรายงานขอมูล และขณะน้ีไดมีการปรับ
แบบการรายงานผลงบประมาณ ป 2560 เพิ่มเติม จาก 15 วัน เปนรายงานทุก
วันศุกร โดยขอใหทุกจังหวัดรายงานขอมูลใหกลุมจังหวัดฯ ดวย โดยขอรายงาน
กอนเที่ยงวันศุกร ตามแบบที่ สบจ.กําหนด ดวยครับ
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ประธาน 1. การจัดงานมหกรรมสินคาดีวิถีอีสานเช่ือมธุรกิจไทยสูสากล
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) (ESAN EXPO 2017) ของกลุมจังหวัดฯ โดยมีการจัดงานไปแลว เม่ือเดือน
รองผูวาราชการจังหวัด มิถุนายน 2560 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี และจะจัดงานครั้งที่ 2 ณ ศูนยการคา
อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ในระหวางวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2560 โดยขอความ

รวมมือรานคาทั้ง 4 จังหวัด เขารวมงานการจัดบูธแสดงสินคา ซึ่งมีมากกวา 400 บูธ
2. การแถลงขาว การจัดงาน โดยเดิม ทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ได

กําหนดไววันที่ 27 กรกฎาคม 2560 แตติดในเรื่องการช้ีแจงงบประมาณ ตอ
คณะกรรมาธิการฯ การแถลงขาวอาจจะมีการเล่ือน จาก 27 กรกฎาคม 2560
เปน 28 กรกฎาคม 2560 และขอเชิญ ทาน ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวา
ราชการจังหวัดเขารวมงานแถลงขาวในครั้งน้ีดวย

ที่ประชุม รับทราบ/ดําเนินการตามมติที่ประชุม
***********************************

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ


