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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 5/2560

วันพฤหัสบดี ท่ี 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



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. นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

6. นางวราภรณ  อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางสาวไพรวัลย  ปชชามาตร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นายสมร ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
10. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ
11. นายเวียงชัย  แกวพินิจ ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นายปยะพัทธ  โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. จาเอกอารีย  สาตรนอก (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นางสาวพัชนพร  พันธุชิน (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. วาที่ ร.ต.วิทูร  จันทขันธ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
16. นายมนตรี  หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
17. นายประเทศ  แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
18. นางปาลิดา  คําพิบูลย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
19. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
20 .นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

22. นายคํากอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

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

กรรมการ

24. นายธนาดุลย  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

25. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

26. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

27. นายวิษณุ  พิลาสุทธ์ิ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

28.นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

29. นายเกรียงไกร ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
30. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
31. นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบูลย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

32. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

33. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ

34. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

35. นายชาญชัย คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
36. นายนิรุต  หัตถะผะสุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
37.นายรุจิภาส  เศรษฐคํา พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
38. นายอุดมศักดิ์  สีเพียง เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดเลย

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
2. นายกเทศมนตรเีมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
3. นายกเทศมนตรีตําบลนาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

7. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ ติดภารกิจ

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

ผูเขารวมประชุม
1. นายณฐพงศ  ตันตระกูล นวค.ปฏิบัติการ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
2. นายเสริมสุข  เกษมสุข ผูชวยเจาหนาที่ลงระบบ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
3. นางสาวอภัสษร สรอยอุดม ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
4. นายโกศล  สมัครสมาน (แทน) ประมงจังหวัดหนองคาย
5. นางสาวรัฏติพร  ศิริศรี (แทน) นายอําเภอเมืองหนองคาย
6. นายพัฒนากร  โลกธาตุ ผอ.สวนอํานวยการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
7. นายปญญา ติดมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
8. นายสุริยา  คําพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
9. นายศักดิ์ราวี  ขันทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดบึงกาฬ
10. นายภคิน  เขตตศรีธรรม (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
11. นายปญญา ติดมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
12. นายสุริยา  คําพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
13. นายพินิตย โนวะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สนง.เกษตรจังหวัดหนองคาย
14. นางสาวสมโภชน  บุญช่ืน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
15. นายวินัย  สุทธิประภา รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
16. นายสมเกียรติ  ตูจินดา หน.กลุมยุทธศาสตรฯ แทนปศุสัตวจังหวัดหนองคาย
17. นายพิชัย สุวรรณโคตร วิศวกรชลประทานชํานาญการ แทน ผูอํานวยการโครงการชลประทาน

หนองบัวลําภู
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18. นายชัยฤทธ์ิพล  โกมิล ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย
19. นายชนมบันลือ วรรธนพันธุ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
20. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
21. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
22. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
23. นายอนุชาติ  ตะระรัมย นวค.ปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
24. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
25. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
26. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
27. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
28. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
29. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
30. นางสาวอุมาพร  ฝมือดี เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มีผลบังคับใชเ ม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2560 น้ัน ประเด็นที่ เปนปญหาอยู
ณ ปจจุบัน คือ การมอบอํานาจจากหัวหนากลุมจังหวัดฯ ให ผูวาราชการจังหวัดใน
กลุมจังหวัด เน่ืองจาก การมอบอํานาจของหัวหนากลุมจังหวัดฯ อาศัยแนวทาง
ตามประกาศ ก.น.จ. ซึ่งอิงตามระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยการพัสดุ ป 2535
โดยในขณะน้ีสํานักบริหารยุทธศาสตรฯ ไดประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยแลว
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ไดทําเรื ่องหารือไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ
ฝายเลขาฯ ของ ก.น.จ. แลว แตยังไมไดรับคําตอบจากสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมี
แนวโนมที่จะตองดําเนินการมอบอํานาจใหม ใหสอดคลองตาม พรบ.จัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 4/2560
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยได
จัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือที่ มท 0224
(อด)/ว 3607 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของกลุม
จังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก.
เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ันหากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไขให
แจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงานการ
ประชุม

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

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

นายสถาพร  พงษนาค ปจจุบันดําเนินการ ไดรอยละ 90 ในสวนของโครงสรางดําเนินการแลวเสร็จ
หัวหนาสํานักงาน คงเหลือการประกอบช้ินสวนของประติมากรรมและตกแตง สวนหัวของพญานาค
จังหวัดหนองคาย ทั้งน้ี สํานักงานจังหวัดหนองคาย ไดมีหนังสือเรงรัดการดําเนินงานถึงสํานักงาน -
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน
หนองคาย กันยายน 2560

ที่ประชุม รับทราบ
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3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน
380,534,200 บาท แบงเปน

งบลงทุน 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 34,137,516 78.79
จังหวัดหนองคาย 126,752,000 200,000 400,000 127,352,000 103,003,816 80.88
จังหวัดเลย 69,702,000 2,870,000 400,000 72,972,000 71,127,673 97.47
จังหวัดหนองบัวลําภู 45,141,000 8,065,000 400,000 53,606,000 26,576,004 49.58
จังหวัดบึงกาฬ 82,878,800 - 400,000 83,278,800 49,259,610 59.15

รวมท้ังสิ้น 352,773,800 22,760,400 5,000,000 380,534,200 284,104,619 74.66

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ

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 1 งวดงาน และอยูระหวาง
จัดทําเอกสารเบิกจายอีก 3 งวด รวมเปนเงิน 2,220,000.- บาท คาดวาจะ
สามารถเบิกจายไดตามกําหนดสัญญาฯ ทั้งน้ีมีกําหนดจัดกิจกรรมส่ือสัญจร
(Press Tour) ในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 ตามเสนทางการคาการลงทุน
และการทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัดฯ

ทั้งน้ี หัวหนากลุมจังหวัดฯ โดยทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ไดเรงรัด
ใหกลุมจังหวัดฯ เบิกจายงบประมาณใหทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
แตลักษณะของกิจกรรมจะมีการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน โดยจะเก่ียวเน่ือง
กับการออกอากาศตามเวลาสถานีโทรทัศน จึงไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน
30 กันยายน 2560 แตจะสามารถเบิกจายไดทันภายในสัญญาจางที่กําหนด
คือ 23 ตุลาคม 2560
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ที่ประชุม รับทราบ

3.2.2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 โครงการ 4 รายการ
นายสถาพร  พงษนาค 1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 3 กิจกรรม
หัวหนาสํานักงาน 1.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุบังพวน
จังหวัดหนองคาย ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด งบประมาณ 9,361,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการ -
จังหวัดหนองคาย และผังเมืองจังหวัดหนองคาย เริ่มตนสัญญา 29 ธ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 5 ก.ย.

2560
ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการกอสราง ผลงานได

90% เบิกจายแลว จํานวน 1,404,150.- บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน
7,956,850.- บาท คาดวาจะสงเบิกไดทันภายในเดือนกันยายน 2560

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 78%
เบิกจายแลว จํานวน 2,237,160.- บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน
3,942,840.- บาท สํานักงานจังหวัดหนองคาย ไดมีการประสานไปยังสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย แลว ผลปรากฏวากิจกรรมน้ีไมสามารถ
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ และขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมป

1.3 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 ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายแลวเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ
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3.2.3 จังหวัดเลย
คงเหลือที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คือ

นายวสันต  ไทยสุวรรณ 1. โครงการสงเสริมและพัฒนา SME กลุมจังหวัดภาคตะวันออก-
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร เฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 1 กิจกรรม คือ การสงเสริมและพัฒนา SME
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,870,000.- บาท
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย

ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการตามแผน เบิกจายแลว
จํานวน 1,506,245.- บาทคงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 1,363,755.- บาท
คาดวาไมเกินวันที่ 10 กันยายน 2560 ก็จะเบิกจายแลวเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ

3.2.4 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 โครงการ 7 รายการ
นายโชติ  เช้ือโชติ 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
รองผูวาราชการจังหวัด จํานวน 1 กิจกรรมไดแก ปรับปรุงถนนสายถํ้าเอราวัณ- ถํ้าผาเวียง ตําบลนาแก
หนองบัวลําภู อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.280
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด กิโลเมตร และขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 6.317กิโลเมตร พรอมงาน
หนองบัวลําภู 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 65%
ผูรับจางจะสงมอบงานในเดือนตุลาคม 2560 โดยจังหวัดหนองบัวลําภู
ไดมอบหมายใหอําเภอนาวัง เปนหนวยงานติดตามและเรงรัด

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

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลวเสร็จ มีเงินเหลือจาย จํานวน
720,942.- 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 เบิกจายแลว
จํานวน 5,985,000.- บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 33,915,000.-
บาท สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560

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 ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 เสร็จเรียบรอยหมดแลว โดยทั้งหมดมี 5 สัญญา และเบิกจายไปแลว จํานวน 1

สัญญา จํานวน 135,000.- บาท อยูระหวางการเบิกจายเงินงบประมาณ
จํานวน 3 สัญญา ที่เหลืออีก 1 สัญญา ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ โดยสัญญาส้ินสุด
ในวันที่ 15 กันยายน 2560 คาดวาจะเบิกจายแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน
2560

ที่ประชุม รับทราบ
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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 จัดประกวดมาส
คอตเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางใหผูรับจางจัดทําสินคาและจัดทําตัวมาสคอต
คาดวาจะแลวเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 และจะมีการแถลงขาว
ภายในเดือนกันยายน 2560

2. จัดทัวรส่ือมวลชนและประชาชนที่สนใจเพื่อสรางความคุนเคยใหกับ
แหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดสบายดี งบประมาณ 574,200.- บาท ผลการ
ดําเนินงาน เริ่มกิจกรรมวันที่ 8 ส.ค. 2560 คาดวาจะแลวเสร็จภายในวันที่ 7
กันยายน 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 ไดสงมอบงานจางเรียบรอยแลว

ที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม
นายสถาพร  พงษนาค 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด จํานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 24,300,000.- บาท ไดแก
หนองคาย 1.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมโยงการทองเที่ยว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด สายบานใหมโพธ์ิชัย หมูที่ 11 ตําบลนาหนัง – บานโนนสวาง หมูที่ 4
หนองคาย ตําบลบานผือ อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 5,310,000.- บาท

ลงนามในสัญญาวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2560
วงเงินลงนามในสัญญา 4,650,000.- บาท ยังไมเบิกจาย ดําเนินงานโดย แขวงทาง
หลวงชนบทจังหวัดหนองคาย

นายพัฒนากร  โลกธาตุ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 65% คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา
(แทน) แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

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

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

นายพัฒนากร  โลกธาตุ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 30% อยูระหวางการเบิกจาย 15%
(แทน) แขวงทางหลวงชนบท คาดวาจะดําเนินการไมแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ตองขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมป
หนองคาย
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 เหตุผล ที่ดําเนินการลาชา เน่ืองมาจากมีการแกไข
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด แบบจากกรมศิลปากร ซึ่งภายในวันน้ีกรมศิลปากรจะสงแบบที่แกไขแลวมาให
หนองคาย ตองขอกันเงินไวเบิกจายเหล่ือมป
ประธาน ฝากฝายเลขานุการ วาโครงการที่จะดําเนินการในพื้นที่ปาสาธารณะ

เขตโบราณสถาน จะมีขอกําจัดในเรื่องของการใชพื้นที่ รูปแบบ การพิจารณา
โครงการตอไป ตองมีความชัดเจนกอนที่จะอนุมัติโครงการ โดยฝากใหเปน
ขอสังเกตในการพิจารณาโครงการ

ที่ประชุม รับทราบ
จังหวัดเลย จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัด

กิจกรรมปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว งบประมาณ 400,000.- บาท

นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผลการดําเนินงาน จัดทําแผนปายเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร ดําเนินติดตั้งปายประชาสัมพันธ สามารถเบิกจายไดทัน
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย
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 1,117,587,020 บาท
งบดําเนินงาน 304,645,280 บาท

งบลงทุน งบดําเนินงาน รวม เบิกจาย รอยละ เหลือจาย
จังหวัดอุดรธานี 123,645,300 103,266,835 226,912,135 57,193,103.53 25.20 13,312,639.00
จังหวัดหนองคาย 309,051,900 35,449,535 344,501,435 67,933,409.41 19.72 35,370,000.00
จังหวัดเลย 139,570,400 78,200,535 217,770,935 25,865,998.00 11.88 -
จังหวัดหนองบัวลําภู 153,187,800 53,282,135 206,469,935 51,178,517.40 24.79 5,007,000.00
จังหวัดบึงกาฬ 391,357,220 35,220,640 426,577,860 22,095,930.00 5.18 21,542,020.00

รวมท้ังสิ้น 1,116,812,620 305,419,680 1,422,232,300 224,266,958.34 15.77 75,231,659.00

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ ระเบียบ/หนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ
คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่สํานัก
งบประมาณเสนอดังน้ี

1. กรณีรายการงบประมาณเดิมที่ยังมีความสําคัญและจําเปนตอง
ดําเนินการใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน เรงรัดดําเนินการ
กอหน้ีผูกพันและกรอกขอมูลในระบบที่เก่ียวของใหแลวเสร็จภายในวันทําการ
สุดทายของเดือนสิงหาคม 2560

2. กรณีรายการงบประมาณเดิมที่มีเงินเหลือจายจากการดําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดสรรงบประมาณแลว และ/หรือรายการที่ยังไมสามารถกอ
หน้ีผูกพันไดทันภายในวันทําการสุดทายของเดือนสิงหาคม 2560 ใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณเพื่อนําไปชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยหรือปรับปรุง
ซอมแซมบูรณะสถานที่ราชการหรือส่ิงอันเปนสาธารณประโยชนของแผนดิน
ที่ไดรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากอุทกภัย ตลอดจนปองกันเหตุอุทกภัยเปนลําดับ
แรก โดยใหขอความเห็นชอบตอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่กํากับดูแลการ
ปฏิบัติราชการแลวขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณภายในวันที่ 7 กันยายน
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2560 ตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ และกอหน้ีผูกพันให
ทันภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2560

ทั้งน้ี หากดําเนินการดังกลาวขางตนแลว ยังมีวงเงินเหลืออีก ก็ใหพิจารณา
โอนเปล่ียนแปลงไปเปนคาใชจายสําหรับรายการ/โครงการที่มีขอผูกพันตาม
กฎหมาย โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน
2560 หรือ ขอทําความตกลงกันเงินไวเบิกเหล่ือมปตามข้ันตอนตอไป

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะภาพ
การกอหน้ีผูกพัน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของกลุมจังหวัด
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการ
สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งน้ี ยังคงเหลือ
โครงการ/รายการ ที่กอหน้ีผูกพันไมทันภายใน 31 สิงหาคม 2560 คือจังหวัดบึงกาฬ
รวมจํานวน 47 รายการ งบประมาณ 15,834,220.- บาท โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี

1. รายการที่กอหน้ีไมทันภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จํานวน 32
รายการ งบประมาณ 9,632,000.- บาท

2. รายการที่กอหน้ีทันภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 แตไมสามารถ
ลงระบบ PO จํานวน 15 รายการ งบประมาณ 6,202,220.- บาท

3.4.1 จังหวัดอุดรธานี
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 13 กิจกรรม

งบประมาณ 226,912,135.- บาท
นายวิชา  จันทรกลม - เบิกจายแลว จํานวน 57,193,103.- บาท คิดเปนรอยละ 25.20
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 169,719,032.- บาท
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด - กอหน้ีผูกพันครบทุกกิจกรรม
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี

ที่ประชุม รับทราบ

3.4.2 จังหวัดหนองคาย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 16 กิจกรรม

งบประมาณ 344,501,435.- บาท
นายสถาพร  พงษนาค - เบิกจายแลว จํานวน 70,543,873.93.- บาท คิดเปนรอยละ24.01
หัวหนาสํานักงานจังหวัด - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 223,264,071.42.- บาท
หนองคาย - กอหน้ีผูกพันครบทุกรายการแลว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย
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ที่ประชุม รับทราบ

3.4.3 จังหวัดเลย
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5 โครงการ 29 กิจกรรม

งบประมาณ 217,770,935.- บาท
นายวสันต  ไทยสุวรรณ - เบิกจายแลว จํานวน 25,865,998.- บาท คิดเปนรอยละ 11.88
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 191,904,937.- บาท
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด - กอหน้ีผูกพันครบทุกรายการแลว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย - ขอยกเลิกโครงการ 1 รายการ งบประมาณ 400,000.- บาท

ที่ประชุม รับทราบ

3.4.4 จังหวัดหนองบัวลําภู
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม

งบประมาณ 206,469,935.- บาท
นายโชติ  เช้ือโชติ - เบิกจายแลว จํานวน 51,178,517.- บาท คิดเปนรอยละ 24.79
รองผูวาราชการจังหวัด - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 155,291,418.- บาท
หนองบัวลําภู - กอหน้ีผูกพันครบทุกรายการแลว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

ที่ประชุม รับทราบ

3.4.5 จังหวัดบึงกาฬ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ 11 กิจกรรม

จํานวน 97 รายการ งบประมาณ 426,577,860.- บาท
นายชาญชัย  คงทัน - เบิกจายแลว จํานวน 22,095,930.- บาท คิดเปนรอยละ 5.18
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 404,481,930.- บาท

- กอหน้ีผูกพัน 10 กิจกรรม จํานวน 50 รายการ
- ยังไมกอหน้ีผูกพัน 1 กิจกรรม จํานวน 47 รายการ โดยมี

รายละเอียดดังน้ี
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1) รายการที่กอหน้ีไมทันภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จํานวน 32
รายการ งบประมาณ 9,632,000 บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ
1 โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑจากภาคการเกษตร

และประมง
1.1 กิจกรรม สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต

(ยางพารา)
1.1.1 การเพิ่มมูลคาจากน้ํายางสด (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา) 8,300,000

1. ระบบไฟฟากําลังจาย 6 โรงงาน จํานวน 1 ชุด 2,500,000
2. ระบบบําบัดนํ้าเสีย 4,000,000
3. บอดักเศษยาง 200,000
4. เครื่องรีดยางแผน ขนาด 16 น้ิว 1,600,000

1.1.2 ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปยางพารา
1. พัดลม 10 ตัวๆละ 2,000 บาท 20,000
2. เครื่องปรับอากาศ15,000BTU 3 เครื่องๆละ 24,000 บาท 72,000
3. เครื่องถายเอกสารดิจิตอล(ขาวดํา) 1เครื่องๆละ 50,000 บาท 50,000
4. โตะสํานักงาน 6 ตัวๆละ 3,000 บาท 18,000
5. เกาอ้ีสํานักงาน  ตัวๆละ 2,000 บาท 12,000
6. ตูเหล็ก 2ประตู 5 ตูๆละ 5,500 บาท 27,500
7. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 1 ตูๆละ 4,300 บาท 4,300
8. เครื่องคอมพิวเตอร 8เครื่องๆละ 29,000 บาท 232,000
9. คอมพิวเตอรจอสัมผัส 42 น้ิว 1เครื่องๆละ 35,000 บาท 35,000
10. เครื่องพิวเตอรโนตบุคประมวล 1เครื่องๆละ 21,000 บาท 21,000
11. เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา 6เครื่องๆละ 3,300 บาท 19,800
12. เครื่องพิมพเลเซอรสี 1เครื่องๆละ 17,000 บาท 17,000
13. เครื่องพิมพ 3 มิติ 1เครื่องๆละ 40,000 บาท 40,000
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ
14. เครื่องเซฟเวอร 1เครื่องๆละ 50,000 บาท 50,000
15. เครื่องรับสัญญานอินเตอรเน็ตพรอมอุปกรณ 6 เครื่องๆละ15,000 บาท 90,000
16. เครื่องสํารองไฟฟา 800 VA 10 เครื่องๆละ3,200 บาท 32,000
17. โตะคอมพิวเตอร8 ตัวๆละ 3,000 บาท 24,000
18. เกาอ้ีคอมพิวเตอร8 ตัวๆละ 2,000 บาท 16,000
19. เตาแกส 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท 10,000
20. เตาไมโครเวฟ 1 เครื่องๆละ 13,000 บาท 13,000
21. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร4000 1 เครื่อง 58,000
22. ชุดเครื่องเสียง ไมค ลําโพง 5 ชุดๆละ 50,000 บาท 250,000
23. ชุดเครื่องเสียงเคล่ือนที่ 5 ชุดๆละ 5,000 บาท 25,000
24. โทรทัศน 40 น้ิว 4 เครื่องๆละ 16,000 บาท 64,000
25. โทรทัศน 60 น้ิว 1 เครื่องๆละ 42,000 บาท 42,000
26. เครื่องเลนวิดิทัศน 6เครื่องๆละ 5,000 บาท 30,000
27. ตูเย็น 7 คิว 1 เครื่องๆละ 9,400 บาท 9,400
28. เครื่องวัดพิกัดดาวเทียม 2 เครื่องๆละ 25,000 บาท 50,000

รวมทั้งส้ิน 32 รายการ 9,632,000
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2) รายการที่กอหน้ีทันภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 แตไมสามารถ
ลงระบบ PO จํานวน 15 รายการ งบประมาณ 6,202,220 บาท ดังน้ี

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม/รายการ งบประมาณ
1 โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑจากภาคการเกษตร

และประมง
1.1 กิจกรรม สงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต

(ยางพารา)
1.1.1 ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปยางพารา 6,202,220

1. เครื่องช่ังไฟฟา 2 ตําแหนง 5 เครื่องๆละ 25,000 บาท 125,000
2. ถังแยกช้ันนํ้ายาง 5 เครื่องๆละ 7,500 บาท 37,500
3. เครื่องสูบนํ้ามันเบนซิน 6 เครื่องๆละ 9,500 บาท 57,000
4. เครื่อง ball mill 5 เครื่องๆละ 100,788 บาท 503,940
5. หมอบด ball mill 60 เครื่องๆละ 13,260 บาท 795,600
6. ตูน่ึง 5 เครื่องๆละ98,333 บาท 491,665
7. เครื่องปนนํ้ายาง 5 เครื่องๆละ 127,667บาท 638,335
8. แมพิมพหมอนยางพารา 120 อันๆละ 13,933 บาท 1,671,960
9. ปมลม 1 เครื่องๆละ 21,320 บาท 21,320
10. เครื่องตีฟองขนาดเล็ก เครื่องๆละ 7,900 บาท 7,900
11. ตูอบลมรอน 1 เครื่องๆละ 88,000 บาท 88,000
12. ตูอบแหงและตาก 5 เครื่องๆละ 185,000 บาท 925,000
13. ถังผสมนํ้ายาง/สารเคมี 5 เครื่องๆละ 152,800 บาท 764,000
14. มอเตอรไซด 1 คันๆละ 55,000 บาท 55,000
15. รถเข็น 1 คันๆละ 20,000 บาท 20,000

รวมทั้งส้ิน 15 รายการ 6,202,220

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
4.1 ขอโอนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560

จังหวัดบึงกาฬ
นายชาญชัย คงทัน ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในการขอใชเงินเหลือจาย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ ( เ ม่ือคราวประชุม ก.บ.ก. ครั้ งที่ 4/2560) ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ

ดวนที่สุด ที่ บก 0017.2/9292 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ในสวนของ
จังหวัดบึงกาฬ ขอปรับลดวงเงินงบประมาณโครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย
Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรม:กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และสวนประกอบทางเขาแหลง
ทอง เที่ ยวหนองโ ง ง  ตํ าบลวิ ศิษฐ  อํ า เภอ เ มืองบึ งกาฬ จั งห วัดบึ งกา ฬ
(ก.บ.ก. เห็นชอบครั้งที่ 4/2560)

- จากเดิม โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่
ทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม:กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และสวนประกอบทางเขาแหลงทองเที่ยวหนองโง ง
ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 11,215,000.- บาท
ขอเปล่ียนแปลงเปน

1. กอสร างถนนคอนกรีต เสริ มเหล็ก และส วนประกอบทางเข า
แหลงทองเที่ยวหนองโงง ตําบลวิศิษฐ  อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 9,500,000.- บาท (งบลงทุน) หนวยงานดําเนินการ คือ สํานักงาน
โยธาธิการและผัวเมืองจังหวัดบึงกาฬ

2. การติดตั้ งไฟสองสวางแหลงทองเที่ยวสวนสาธารณะหนองโง ง
ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 1,715,000.- บาท
(งบลงทุน) หนวยงานดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผัวเมืองจังหวัด
บึงกาฬ

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําของบประมาณ

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการก อสร า ง ส่ิ ง
สนับสนุนจุดขาย Land
Mark ของสถานท่ี
ทองเ ท่ียวกลุมจังหวัด
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก -
เฉียงเหนือตอนบน 1
จํานวน 2 กิจกรรม

11,216,000 1 โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุน
จุดขาย Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียวกลุมจังหวัด
ภาคตะ วันออกเฉี ย ง เห นือ
ตอนบน 1 จํานวน 2 กิจกรรม

11,215,000
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําของบประมาณ

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1.1 พัฒนาแหลงทองเท่ียว
และสวนสาธารณะหนอง
โงง จังหวัดบึงกาฬ

7,106,000
(งบลงทุน)

1.1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และสวนประกอบทางเขาแหลง
ทองเท่ียวหนองโงง ตําบลวิศิษฐ
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

9,500,000
(งบลงทุน)

สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

1.2 กอสราง Landmark
และหอชมวิว
จังหวัดบึงกาฬ

4,110,000
(งบลงทุน)

1.2 การติดต้ังไฟสองสวางแหลง
ทองเท่ียวสวนสาธารณะหนองโงง
ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

1,715,000
(งบลงทุน)

สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

รวมงบประมาณ 11,216,000 รวมงบประมาณ 11,215,000

มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.2 ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เลขานุการ 4.2.1 จังหวัดอุดรธานี โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานีขอใชเงินเหลือ
จายจากโครงการ เสริมสรางความโดดเดนของผลผลิต และผลิตภัณฑจากภาค
การเกษตรและประมง กิจกรรมหลัก Exotic Agriculture กิจกรรมยอย:การผลิต
โคลูกผสมวากิว จํานวน 3 ประเภท วงเงินงบประมาณ 1,425,200.- บาท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการ เสรมิสราง
ความโดดเดนของ
ผลผลิต และผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและ
ประมง กิจกรรมหลัก
Exotic Agriculture
กิจกรรมยอย: การผลิต
โคลูกผสมวากิว จํานวน
3 กิจกรรม

29,820 1 โครงการ เสรมิสรางความโดด
เดนของผลผลิต และผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและประมง
กิจกรรมหลัก Exotic
Agriculture กิจกรรมยอย:
การผลิต โคลูกผสมวากิว
จํานวน 2 กิจกรรม

29,820

1.1 วัสดุ วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

3,820
(งบดําเนินงาน)

1.1 ย า กํ า จั ด พย า ธิ ภ า ย ใ น –
ภายนอก ชนิดฉีด สําหรับโค –
กระบือ จํานวน 43 ขวดๆ ละ
640 บาท

27,520
(งบดําเนินงาน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1.2 วัสดุการเกษตร 2,000
(งบดําเนินงาน)

1.2 กระบอกฉีดยา ชนิดก่ึงอัตโนมัติ
ตมได ขนาด 10 ม.ล. จํานวน
20 อัน ๆ ละ 115 บาท

2,300
(งบดําเนินงาน)

1.3 วัสดุกอสราง 24,000
(งบดําเนินงาน)

รวมเงินคงเหลือ 29,820 รวมงบประมาณ 29,820
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ทั้งน้ี ไดรับการประสานจาก สํานักงบประมาณ ภายหลังการ

ประชุมฯ วากรณีขอใชเงินเหลือจายของจังหวัดอุดรธานี ตองดําเนินการตาม
มติ ครม. เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เน่ืองจากโครงการ ไดบรรลุวัตถุประสงค
แลว ซึ่งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ จะไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
ก.บ.ก. ในคราวหนา เพื่อแกไขมติที่ประชุม ตอไป)

นายสถาพร  พงษนาค 4.2.2 จังหวัดหนองคาย หนังสือจังหวัดหนองคาย ดวนที่สุด ที่ นค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 0017.2/595 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่องขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
หนองคาย โครงการและขอใชเงินเหลือจาย งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด งบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการเสริมสราง
หนองคาย ความโดดเดนของผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม : สงเสริม

การเล้ียงปลานิลแบบครบวงจร กิจกรรมยอย : สงเสริมการเล้ียงปลานิลในกระชัง
แมนํ้าโขง จากเดิมกลุมเปาหมายเกษตรกร (งบดําเนินงาน) จํานวน 200 ราย
ขอเพิ่มเปน 250 ราย ในวงเงินงบประมาณเทาเดิม โดยสํานักงานประมงจังหวัด
หนองคาย เปนหนวยดําเนินการ

นายโกศล  สมัครสมาน ขอเพิ่มจํานวนเกษตรกรกลุมเปาหมาย (งบดําเนินงาน) จากเดิม 200 ราย
(แทน) ประมงจังหวัดหนองคาย ขอเพิ่มเปน 263 ราย โดยใชงบประมาณเทาเดิม
มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.3 ขอยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

นายวสันต ไทยสุวรรณ จังหวัดเลย หนังสือจังหวัดเลย ดวนที่สุด ที่ ลย 0017.2/424 ลงวันที่
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอยกเลิกโครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมี
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด คุณภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยว กิจกรรมหลัก : การสงเสริมการทองเที่ยว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย เชิงชาติพันธุ วิถีชีวิต ลุมนํ้าโขง รายการกอสรางปายบอกทางเขาอางเก็บนํ้า

หวยนํ้าหมานตอนบน หมู 1 บานไรมวง อําเภอเมือง จังหวัดเลย งบประมาณ
400,000.- บาท เน่ืองจากพื้นที่ดําเนินการกอสรางตามโครงการฯ ไมไดรับการ
อนุญาตจากแขวงทางหลวงเลยที่ 1 สํานักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ)
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นายเมธี  อุนชวง เหตุผลที่อนุมัติ ในการดําเนินการติดตั้ง นาจะเปนรูปแบบรายการไมได
(แทน) ผูอํานวยการ มาตรฐาน ตามแบบของกรมทางหลวง
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
ประธาน ในหลักการถามีการติดตั้งปายบอกทางควรจะเปนแขวงทางเลยที่ 1 เปน

หนวยดําเนินการ เพราะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการอยูแลว
มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.4 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานส่ิงกอสราง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

นายชาญชัย  คงทัน 4.3.1 จังหวัดบึงกาฬ ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 0017.2/9609 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
บึงกาฬ งบประมาณเพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานส่ิงกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได

(คา K)
ตามที่จังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมเช่ือมโยงการคาชายแดนทางหลวงหมายเลข 2026 ตอนควบคุม
ที่ 0100 ตอนหนองหิ้ง – เหลาหลวง ระหวาง กม.17+000 – กม. 19+113
ปริมาณงาน 2,113 กม. โดยแขวงทางหลวงบึงกาฬ เปนหนวยงานรับผิดชอบ
โดย บริษัท  สินทรัพยอ นันต  จํ า กัด  เปน ผู รั บจ า ง ในวง เงินตามสัญญา
39,350,000 บาท (วงเงินตามจํานวนปริมาณงานที่แทจริง 39,319,783.66
บาท) ส้ินสุดสัญญาวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 โดย บริษัทฯ สงมอบงานงวดที่ 2
(งวดสุดทาย) วันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ทั้งน้ี ผูรับจาง มีหนังสือเลขที่ สทอ.กท./
104/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 และแขวงทางหลวงบึงกาฬ ลงรับวันที่
3 พฤษภาคม 2560 ขอรบัเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได
(คา K) เปนเงิน 408,578.20 บาท ซึ่งสัญญาจางดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑ
ฯ โดยนับจํานวนวันได จํานวน 83 วัน ไดกําหนดการทําสัญญาแบบปรับราคาได
(คา K) ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ลงวันที่ 8 มีนาคม
2559 ขอ 1.6 สูตรการปรับราคา และขอ 14 และในสัญญาจาง ขอ 2.4 ผนวก
4 และแขวงทางหลวงบึงกาฬไดทําการตรวจสอบการคํานวณคา K ตามลักษณะ
งานแลว ผูรับจางมีสิทธิและอยูในเงื่อนไขที่จะไดรับเงินคางานเพิ่มเติม จํานวน
408,578.20 บาท

เน่ืองจากจังหวัดบึงกาฬ มิไดตั้งงบประมาณไวเพื่อการดังกลาวขางตน
ซึ่งตรวจสอบแลวเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติของสํานักงบประมาณ
ที่กําหนดไว หากสวนราชการมีความจําเปนตองจายคืนเงินเพิ่มคางานส่ิงกอสรางตาม
สัญญาแบบปรับราคาไดใหแกผูรับจาง และไมสามารถเจียดจายจากงบประมาณของ
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สวนราชการ ใหขออนุมัติจากสํานักงบประมาณ แตเน่ืองจากมติ ครม. เม่ือวันที่ 22
สิงหาคม 2560 ไดกําหนดใหสามารถนําเงินเหลือจาย โอนเปล่ียนแปลงไปเปน
คาใชจายสําหรับรายการ/โครงการที่มีขอผูกพันตามกฏหมายได จึงเปนอํานาจของ
ก.บ.ก. ขอพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอใชเงินเหลือจาย เพื่อจายเปนเงิน
ชด เชยค า ง าน ส่ิ งกอสร า งตาม สัญญาแบบปรับราคา ได ( ค า K) จํ านวน
408,578.20 บาท เพื่อจายใหแกผูรับจางตอไป

ประธาน มีการตรวจรับงานจางเสร็จเรียบรอยแลว กรณีถาไมมีมติ ครม. เม่ือวันที่
22 สิงหาคม 2560 จะขอใชงบประมาณจากสวนใด

นายชาญชัย  คงทัน เสนอเรื่องของบประมาณไปยังสํานักงบประมาณ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
บึงกาฬ
ประธาน เน่ืองจากมีงบประมาณเหลือจาย จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ จึงขอใชไดพอดี ไมตองสงเรื่องขอไปยังสํานักงบประมาณ

มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระ ที่ 4.5 4.5 ขอใช เ งินเหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ

เลขานุการ คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่สํานัก
งบประมาณเสนอดังน้ี

1. กรณีรายการงบประมาณเดิมที่ยังมีความสําคัญและจําเปนตอง
ดําเนินการใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน เรงรัดดําเนินการ
กอหน้ีผูกพันและกรอกขอมูลในระบบที่เก่ียวของใหแลวเสร็จภายในวันทําการ
สุดทายของเดือนสิงหาคม 2560

2. กรณีรายการงบประมาณเดิมที่มีเงินเหลือจายจากการดําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงคของการจัดสรรงบประมาณแลว และ/หรือรายการที่ยังไมสามารถ
กอหน้ีผูกพันไดทันภายในวันทําการสุดทายของเดือนสิงหาคม 2560 ใหสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณเพื่อนําไปชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยหรือ
ปรับปรุงซอมแซมบูรณะสถานที่ราชการหรือส่ิงอันเปนสาธารณประโยชนของ
แผนดิน ที่ไดรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากอุทกภัยตลอดจนปองกันเหตุอุทกภัยเปน
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ลําดับแรก โดยใหขอความเห็นชอบตอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่กํากับดูแล
การปฏิบัติราชการแลวขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณภายในวันที่ 7
กันยายน 2560 ตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ และกอหน้ี
ผูกพันใหทันภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2560

ทั้งน้ี หากดําเนินการดังกลาวขางตนแลว ยังมีวงเงินเหลืออีก ก็ใหพิจารณา
โอนเปล่ียนแปลงไปเปนคาใชจายสําหรับรายการ/โครงการที่มีขอผูกพันตาม
กฎหมาย โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน
2560 หรือ ขอทําความตกลงกันเงินไวเบิกเหล่ือมปตามข้ันตอนตอไป

โดยมีหนวยงานที่ขอใช ไดแก
4.5.1 จังหวัดหนองคาย

นายสถาพร  พงษนาค จังหวัดหนองคาย หนังสือจังหวัดหนองคาย ดวนที่สุด ที่ นค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 0017.2/595 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่องขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
หนองคาย โครงการ และขอใชเงินเหลือจาย งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด พ.ศ.2560 ขอใชเงินเหลือจายเพื่อนําไปจัดทําโครงการกอสรางส่ิงสนับสนุน
หนองคาย จุดขาย Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยว

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม : พัฒนาและ
ปรับปรุงถนนพญานาคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวบริเวณเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย (ระยะที่ 2) ระหวาง กม.0+000 – กม.2+600 ระยะทาง 2.600
กิโลเมตร งบประมาณ 35,370,000.- บาท

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนาปรับปรุง
แหล งท อ ง เ ท่ี ย ว ใ ห มี
คุณภาพเพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียว

25,000 1 โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุน
จุดขาย Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียวกลุมจังหวัด
ภาคตะ วันออกเฉี ย ง เห นือ
ตอนบน 1 จํานวน 1 กิจกรรม

35,370,000

1.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ
ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว  เ พ่ื อ
รองรับการขยายตัวของ
อ า เ ซี ย น จั ง ห วั ด
หนองคาย

25,000
(งบลงทุน)

1.1 พั ฒ น า แ ละ ป รั บ ป รุ ง ถ น น
พญานาค เ พ่ือส ง เ สริ มการ
ทองเท่ียวบริเวณเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย (ระยะท่ี 2)
ระหวาง กม.0+000 – กม.
2+600 ระยะทาง 2.600
กิโลเมตร

35,370,000
(งบลงทุน)

แขวงทางหลวง
หนองคาย
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

2 โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพดานความ
ปลอดภัย และพัฒนา
ระบบสาธารณูป โภค
สุ ข อ น า มั ย  แ ล ะ ส่ิ ง
อํ านวยความสะดวก
ใหกับนักทองเท่ียว

12,000

2.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ
การดู แลรั กษาความ
ป ล อ ด ภั ย ใ ห แ ก
นักทองเท่ียว

12,000
(งบลงทุน)

3 โครงการกอสรางส่ิง
สนับสนุนจุดขาย Land
Mark ของสถานท่ี
ทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

16,677,000

3.1 กิ จกร รม พัฒ นาลา น
วัฒนธรรมสงเสริมการ
ทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริเวณหนาหนวยเรือ
รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรียบรอยตามลําแมนํ้า
โขง เขตเทศบาลเมือง
หนองคาย

8,700,000
(งบลงทุน)

3.2 กิ จกร รม พัฒ นาลา น
วั ฒ น ธ ร ร ม เ พ่ื อ ก า ร
ทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริเวณวัดไทย  เขต
เทศบาลตําบลโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

1,026,000
(งบลงทุน)

3.3 กิ จกร รม พัฒ นาลา น
วั ฒ น ธ ร ร ม เ พ่ื อ ก า ร
ทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริ เ วณคุ ม โพ ธ์ิศรี
เ ข ต เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
หนองคาย

1,200,000
(งบลงทุน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

3.4 กิ จกร รม พัฒ นาลา น
วั ฒ น ธ ร ร ม เ พ่ื อ ก า ร
ทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริเวณวัดหายโศก
(ตอน 1) เขตเทศบาล
เมืองหนองคาย

4,226,000
(งบลงทุน)

3.5 กิ จกร รม พัฒ นาลา น
วั ฒ น ธ ร ร ม เ พ่ื อ ก า ร
ทองเท่ียวตามลํานํ้าโขง
ณ บริเวณวัดประดิษฐ
ธรรมคุณ เขตเทศบาล
เมืองหนองคาย

800,000
(งบลงทุน)

3.6 กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงถนนพญานาค
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว
บริเวณเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย

725,000
(งบลงทุน)

4 โครงการสงเสริมการ
เพ่ิมมูลคาและการตลาด
ใหกับสินคา OTOP และ
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  บ น
เสนทาง ROUTES

2,510,000

4.1 กิจกร รม พัฒ นาศู นย
นวัตกรรมและกระจาย
สินคา OTOP

2,510,000
(งบลงทุน)

5 โครงการสงเสริม
การตลาดดานการคา
การลงทุน การทองเท่ียว
และการเกษตรของกลุม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

22,100
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

5.1 กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการคาและการ
ลงทุนชายแดน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

22,100
(งบลงทุน)

6 โครงการเสริมสรางความโดดเดนของ
ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ า ก ภ า ค
การเกษตรและประมง

3,849,802.55
(งบดําเนินงาน)

12,274,097.45
(งบลงทุน)

6.1 กิจกรรมสงเสริมราชินีขาวเหนียวครบ
วงจร

150,000
(งบดําเนินงาน)

8,754,047.45
(งบลงทุน)

6.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกลวย
หอมทอง

1,060,000
(งบลงทุน)

6.3 กิจกรรมสงเสริมการให นํ้า เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

990,000
(งบลงทุน)

6.4 กิจกรรมสงเสริมการเล้ียงปลานิลแบบ
ครบวงจร

3,699,802.55
(งบดําเนินงาน)
1,296,050
(งบลงทุน)

6.5 กิจกรรมสงเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการผลิตและแปรรปู
การผลิต (ยางพารา)

174,000
(งบลงทุน)

รวมงบประมาณ 35,370,000 รวมงบประมาณ 35,370,000

ที่ประชุม เห็นควรปรับเปล่ียนช่ือโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับ มติ ครม.
เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2560

นายวินัย  สุทธิประภา ขอเปล่ียนช่ือโครงการ และกิจกรรมใหม คือ โครงการปรับปรุงทางหลวง
(แทน) ผูอํานวยการ และเสนทางคมนาคมที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ป 2560 กิจกรรม พัฒนา
แขวงทางหลวงหนองคาย และปรับปรุงถนนเพื่อแกไขปญหาจากอุทกภัยบริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย
ระหวาง กม. 0+000 + กม.2+600 ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร งบประมาณ
35,370,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงหนองคาย โดยมี
วัตถุประสงคหลัก คือ



~ 27 ~

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคันทางใหเกิดความแข็งแรง
2. เพื่อพัฒนาระบบระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
3. เพื่อแกไขและปองกันนํ้าทวมในเขตเทศบาลเมืองหนองคายอยางยั่งยืน

ประธาน เปนการปรับปรุงถนนเดิมใชหรือไม
นายวินัย  สุทธิประภา เดิมเปนถนน 2 ชองจราจร แตจะขยายเพิ่มอีก 1 ชอง จราจร
(แทน) ผูอํานวยการ
แขวงทางหลวงหนองคาย
ประธาน ถนนอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด
นายวินัย  สุทธิประภา ถนนอยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงหนองคาย
(แทน) ผูอํานวยการ
แขวงทางหลวงหนองคาย
มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.5.2 จังหวัดบึงกาฬ
จั งห วัดบึ ง ก าฬ  ตามห นั ง สือจั งห วัดบึ ง ก าฬ  ด วนที่ สุ ด  ที่  บ ก

0017.2/9183 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจงเงินเหลือจายโครงการ
ตามแนวทางสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) (งบกลุมจังหวัดฯ)

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการเสริมสรางความ
โดดเดนของผลผลิตและ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ า ก ภ า ค
การเกษตรและประมง
กิจกรรม:สงเสริมราชินี
ข า ว เ ห นี ย ว ครบวงจร
จํานวน 3 กิจกรรม

129,700 1 โครงการปรับปรุงซอมแซม
เสนทางคมนาคมขนสงท่ีไดรับ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก อุ ท ก ภั ย
ประกอบดวย 5 กิจกรรม

16,000,000

1.1 กิจกรรมยอยสงเสริม
การปรับปรุงบํารุงดิน

20,100
(งบดําเนินงาน)

1.1 ถนนสายบานหวยสะอาด  หมู
ท่ี 9 ตําบลถํ้าเจริญ  อําเภอโซ
พิสัย  จังหวัด     บึงกาฬ –
ถนนเ ช่ือมทางหลวงชนบท
สาย  บก .4001 จั งห วั ด
หนองคาย ระยะทาง 900
เมตร  กวาง 5 เมตร

2,250,000 ท่ี ทํ า ก า ร
ปกครองอําเภอ
โซพิสัย1.2 กิจกรรมยอยสงเสริม

เมล็ดพันธุดี
100,000

(งบดําเนินงาน)
1.3 กิจกรรมยอยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการแปร
รูปกลุมวิสาหกิจชุมชน
(ซื้ อ เครื่ อ ง สีข าวและ
เครื่องซีล)

9,600
(งบลงทุน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

2 โครงการเสริมสรางความ
โดดเดนของผลผลิตและ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ า ก ภ า ค
การเกษตรและประมง
กิจกรรม :ส ง เสริ ม เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก ล ว ย
หอมทองจํานวน2 กิจกรรม

1,229,800 1.2 ถนนสายบานหนองนาดี  หมูท่ี
8 ตําบลบัวตูม  อําเภอโซพิสัย
จังหวัดบึงกาฬ -ถนนสาย3
บานนาดีใหญ  ตําบลนาดี
อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย
ระยะทาง 1,200 เมตร
กวาง 5 เมตร

3,000,000 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอโซพิสัย

2.1 กิจกรรมสนับสนุนปจจัย
การผลิต ไดแก  หนอ
พันธุกลวยหอมทองและ
อุปกรณระบบใหนํ้าแบบ
สปริงเกอร

913,000
(งบดําเนินงาน)

1.3 ถนนสายบานศรีนาวา  หมูท่ี
5 - บานโคกกระแซ  หมูท่ี 8
ตําบลถํ้าเจริญ  อําเภอโซพิสัย
ระยะทาง 1,000 เมตร
กวาง 5 เมตร

2,500,000 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอโซพิสัย

2.2 กิจกรรมสรางแหลงนํ้า
ตนทุนเพ่ือใชในระบบให
นํ้าในสวนกลวยหอมทอง
คาเจาะบอบาดาลนํ้า

316,800
(งบลงทุน)

1.4 คอสะพานขาดระหวางบาน
หนองนาดี  หมู ท่ี 8 ตําบล
บัวตูม  อําเภอโซพิสัย  จังหวัด
บึงกาฬ - เช่ือมบานทาหายโศก
ตําบลวังหลวง  อําเภอเฝาไร
จังหวัดหนองคาย

250,000 ท่ีทําการปกครอง
อําเภอโซพิสัย

3 โครงการเสริมสรางความ
โดดเดนของผลผลิตและ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ า ก ภ า ค
การเกษตรและประมง
กิจกรรม:สงเสริมการใช
นํ้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก า ร ผ ลิ ต สั บ ป ะ ร ด
กิจกรรม สรางแหลงนํ้า
ตนทุนเพ่ือใชในระบบให
นํ้ า ในแปลง สับปะรด
คาเจาะบอบาดาล

34,900
(งบลงทุน)

1.5 ซอมสร าง ผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต สาย  แยกทางหลวง
หมายเลข 2026 – บานโคก
โขง  ตําบลหนองจิก อําเภอเซ
กา จังหวัดบึงกาฬ

8,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ

4 โคร งการก อสร า ง ส่ิ ง
สนับสนุนจุดขาย Land
Mark ของสถานท่ี
ทองเ ท่ียวกลุมจั งหวัด
ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก -
เฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรม:พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวโนนหนองเลิง

3,368,000
(งบลงทุน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

5 โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พด า น
ความปลอดภัย และ
พั ฒ น า ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สุขอนามั ย และ ส่ิ ง
อํานวยความสะดวก
ให กั บ นักทอ ง เ ท่ี ย ว
กิ จ ก ร ร ม :ก อ ส ร า ง
ปรับปรุงระบบประปา
ในแ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว
จังหวัดบึงกาฬ

773,400
(งบลงทุน)

6 โครงการเสริมสราง
ค ว าม โ ด ด เ ด น ข อ ง
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตร
และประมง จํานวน 6
กิจกรรม

6,350,000

6.1 กอสรางอาคารโรงงาน
นํ้ายางขน จํานวน 1
หลัง

1,365,000
(งบลงทุน)

6.2 กอสรางอาคารโรงงาน
หมอนยางพารา
จํานวน 1 หลัง

1,400,000
(งบลงทุน)

6.3 กอสรางอาคารโรงงาน
ยางแผนรมควัน
จํานวน 3 หลัง

145,000
(งบลงทุน)

6.4 กอสรางอาคารโรงงาน
ท่ีนอนยางพารา
จํานวน 1 หลัง

1,506,000
(งบลงทุน)

6.5 กอสรางอาคารโรงงาน
สกิม จํานวน 1 หลัง

200,000
(งบลงทุน)

6.6 กอสรางอาคารโรงงาน
อัดกอนยางแผนรมควัน
จํานวน 1 หลัง

1,734,000
(งบลงทุน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

7 โครงการ เสริ มสร า ง
ค ว า ม โ ด ด เ ด น ข อ ง
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและ
ประมง จํ านวน 16
กิจกรรม

3,669,000

7.1 กอสรางอาคารโรงงาน
อัดกอนยางแผนรมควัน
จํานวน 1 หลัง

274,000
(งบลงทุน)

7.2 ชุดท่ีนอนยางพารา 29,500
(งบลงทุน)

7.3 อุปกรณเก็บและท่ีนอน
ยางพารา

25,000
(งบลงทุน)

7.4 เครื่องทํานํ้าเย็น 12
ตัน

50,000
(งบลงทุน)

7.5 เครื่องกําเนิดลมแบบ
สกูปม (10 HP) รวม
อุปกรณเก็บและจายลม

40,000
(งบลงทุน)

7.6 แมพิมพหมอนยางพารา 250,000
(งบลงทุน)

7.7 ชุดลางหมอนยางพารา 20,000
(งบลงทุน)

7.8 อุปกรณเก็บและตาก
หมอนยางพารา

25,000
(งบลงทุน)

7.9 ถังหมักนํ้ายาง 3 ตัน
(ถัง 2 ช้ัน)

100,000
(งบลงทุน)

7.10 แมพิมพท่ีนอนยางพารา 350,000
(งบลงทุน)

7.11 เครื่องตรวจโลหะ 80,000
(งบลงทุน)

7.12 เครื่องฉีดฟองยาง
1,000 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง

250,000
(งบลงทุน)

7.13 เครื่องอบแหงแบบ
คล่ืนวิทยุ 120 KW.

185,500
(งบลงทุน)

7.14 อุปกรณลําเลียงแมพิมพ
หมอน 120 เมตร

130,000
(งบลงทุน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

7.15 ตูน่ึงไอนํ้าแบบตอเน่ือง
40 เมตร แบบธรรมดา

200,000
(งบลงทุน)

7.16 เครื่องกําเนิดไอนํ้า
พรอมอุปกรณ

250,000
(งบลงทุน)

7.17 อุปกรณลําเลียงแมพิมพ
ท่ีนอน 120 เมตร

300,000
(งบลงทุน)

7.18 เครื่องอัดกอนยาง
ขนาด 3,000

900,000
(งบลงทุน)

7.19 ตูน่ึงไอนํ้าแบบตอเน่ือง
40 เมตร แบบอัตโนมตัิ

210,000
(งบลงทุน)

8. โครงการเสรมิสราง
ความโดดเดนของ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและ
ประมง จํานวน 3
กิจกรรม

476,220

8.1 ศูนยเรียนรูเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือการ
ผลิตและแปรรูป
ยางพารา

152,720
(งบลงทุน)
72,500

(งบดําเนินงาน)
8.2 การผลิตเครื่องบดข้ี

เล่ือยยางพารา
183,000
(งบลงทุน)

8.3 หนวยปฏิบัติการ
เคล่ือนท่ี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
นวัตกรรมและแปรรูป
ยางพารา

68,000
(งบลงทุน)

9 โครงการเสรมิสราง
ความโดดเดนของ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตรและ
ประมง

5,511,000

9.1 การเพ่ิมมูลคาจากนํ้า
ยางสด (โรงงานแปรรูป
ยางพารา)

5,511,000
(งบลงทุน)

รวมงบประมาณ 21,542,020 รวมงบประมาณ 16,000,000
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ประธาน กิจกรรมที่ 1 – 4 เปนถนนที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด
นายชาญชัย คงทัน เปนถนนที่อยูในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงหนองคาย และขอ
หัวหนาสํานักงาน เปล่ียนหนวยงานรับผิดชอบจาก ที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย เปนแขวงทาง
จังหวัดบึงกาฬ หลวงชนบทบึงกาฬ ทั้ง 4 กิจกรรม
มติที่ประชุม เห็นชอบ
เลขานุการ จั งห วัดบึ ง ก าฬ  ตามห นั ง สือจั งห วัดบึ ง ก าฬ  ด วนที่ สุ ด  ที่  บ ก

0017.2/9183 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง แจงเงินเหลือจายโครงการ
ตามแนวทางสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) (งบของสวนราชการ (Function)) จํานวน
3 โครงการ งบประมาณ 974,183,900.- บาท ซึ่งแขวงทางหลวงบึงกาฬมีเงิน
เหลือจายจากการดําเนินการและการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 117,961,885.-
บาท เพื่อขอใชเงินเหลือจายเพิ่มเติมอีก จํานวน 117,960,000.- บาท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

โครงการเดิม
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนดานการทองเที่ยว

กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงและซอมแซมถนนสายหลักที่เช่ือมโยงแหลงทองเที่ยว
ที่สําคัญของกลุมจังหวัดฯ โดยมีกิจกรรมยอย จํานวน 5 กิจกรรม งบประมาณรวม
ทั้งหมด 90,570,000.- บาท มีเงินเหลือจาย จํานวน 26,344,000.- บาท

2. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนดานการเกษตร
กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงและซอมแซมถนนสายหลัก เพื่อสนับสนุน
ดานเกษตร โดยมีกิจกรรมยอย จํานวน 44 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งหมด
450,403,500.- บาท มีเงินเหลือจาย จํานวน 96,639,385.- บาท

รวมงบประมาณที่เหลือ ทัง้ส้ิน 122,983,385.- บาท
โครงการใหมที่ขอใชเงินเหลือจาย
1. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิต และการจําหนายยางพารา

ของเกษตรกรเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาสินคา (ตนทาง) โดยมีกิจกรรมยอยที่ขอ
ใชเงินเหลือจาย จํานวน 18 กิจกรรม งบประมาณที่ขอใชรวม 117,960,000.-
บาท

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส เพ่ือ
สนับสนุนดานการ
ทองเท่ียว

26,344,000 1 โครงการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนดาน
การเกษตร

117,960,000



~ 33 ~

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1.1 กิจกรรมยอย : พัฒนา
ปรับปรุงและซอมแซม
ถนนสายหลักท่ี
เช่ือมโยงแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
กลุมจังหวัดฯ

26,344,000
(งบลงทุน)

1.1 กิจกรรม การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการผลิตและการ
จํ า ห น า ย ย า ง พ า ร า ข อ ง
เกษตรกรเพ่ือลดตนทุนและ
เพ่ิมมูลคาสินคา (ตนทาง)
ประกอบดวย 18 กิจกรรม
ยอย

117,960,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ

2 โครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือ
สนับสนุนดาน
การเกษตร

96,639,385 1.1.1 โครงการซอมสรางผิว
ทางแอสฟลตคอนกรีต
สายแยก ทล. 222 –
บานนาคําแคน อําเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ

15,000,000
(งบลงทุน)

2.1 กิจกรรม พัฒนา
ปรับปรุงและซอมแซม
ถนนสายหลัก เพ่ือ
สนับสนุนดานเกษตร

96,639,385
(งบลงทุน)

1.1.2 โครงการซอมสรางผิว
ทางแอสฟลตคอนกรีต
สาย แยก ทล. 2095 –
บานนาสวรรค อําเภอโซพิสัย
,เมือง  จังหวัดบึงกาฬ

15,000,000
(งบลงทุน)

1.1.3 โครงการซอมสรางผิว
ทางแอสฟลตคอนกรีต
สาย แยก ทช.บก. 4003 -
บานโคกกระแซ  อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

6,000,000
(งบลงทุน)

1.1.4 โครงการซอมสรางผิว
ทางแอสฟลตคอนกรีต
สาย แยก ทล. 2026 -
บานเหลาคาม  อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

15,000,000
(งบลงทุน)

1.1.5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต สาย แยก 212 -
ดอนหอ ตาํบลบึงกาฬ
อําเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ

4,900,000
(งบลงทุน)

1.1.6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต สาย แยก 2026 -
บานโคกโขง ตําบลหนองทุม
อําเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

6,000,000
(งบลงทุน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1.1.7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต สายบานปราถนาดี
– บ า น ท า เ ชี ย ง เ ค รื อ
ตําบลปาแฝก อําเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

7,000,000
(งบลงทุน)

1.1.8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต สายบานศรีมงคล -
บานหนองบัวเงิน
ตําบลปาแฝก อําเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ

6,000,000
(งบลงทุน)

1.1.9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต สายบานทรายทอง
หมูท่ี 13 - บานโนนจําปา
หมู ท่ี 6 ตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

6,000,000
(งบลงทุน)

1.1.10 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต สายบานโนน
สว า ง  หมู ท่ี 7 ตํ าบลนา
สะแบง -บานนาคําแคน หมู
ท่ี 3 ตําบลนาแสง  อําเภอศรี
วิไล  จังหวัดบึงกาฬ

3,000,000
(งบลงทุน)

1.1.11 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต สายบานนา
สะ แ บงส า มั ค คี  หมู ท่ี 3
ตําบลนาสะแบง - บานอูคํา
หมูท่ี 7 ตําบลศรีวิไล  อําเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

6,300,000
(งบลงทุน)

1.1.12โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต สายบานใหม
ช ม ภู  ห มู ท่ี 7 ตํ า บ ล
นาสะแบง - บานนาคําแคน
ห มู ท่ี 6 ตํ า บ ล น า แ ส ง
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

3,000,000
(งบลงทุน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1.1.13 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต สายบานหวย
บอนพัฒนา - บานเหลาถาวร
หมู ท่ี 9 ตําบลนาสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

9,000,000
(งบลงทุน)

1.1.14 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต สายบานหนอง
แสง - หวยหนองขอน หมูท่ี
4 บานหนองสอง  ตําบล
นาสวรรค   อํ า เภอ เมื อ ง
จังหวัดบึงกาฬ

3,000,000
(งบลงทุน)

1.1.15 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีต สายบานนาคํา
- บะมน หมู ท่ี 2 ตํ าบล
นาสวรรค   อํ า เภอ เมื อ ง
จังหวัดบึงกาฬ

3,000,000
(งบลงทุน)

1.1.16 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรี ต  ส ายบ า น
ศรี อุ ด ม - หนอง ผั กแว น
ตํ า บ ล พ ร เ จ ริ ญ อํ า เ ภ อ
พรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ

3,000,000
(งบลงทุน)

1.1.17 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรี ต  ส ายบ า น
ด ง เ สี ย ด - บ า น น า ส า ร
ตําบลศรีชมภู อําเภอโซพิสัย
จังหวัดบึงกาฬ

3,900,000
(งบลงทุน)

1.1.18 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรี ต  ส ายบ า น
ดงเสียด - บานหนองบัวนอย
ตําบลศรีชมภู  อําเภอโซพิสัย
จังหวัดบึงกาฬ

2,860,000
(งบลงทุน)

รวมงบประมาณ 122,983,385 รวมงบประมาณ 117,960,000

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ จะจัดสงหนังสือแจงมติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2560 ไปยัง
จังหวัดบึงกาฬ เรื่องมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/260 วา เห็นชอบกรอบวงเงิน
เหลือจาย จํานวน 117,960,000.- บาท แตการดําเนินงานใหดําเนินการภายใต
กรอบมติ ครม. เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2560
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นายวสันต  ไทยสุวรรณ สวนราชการที่ไดรับการจัดสรรงบของสวนราชการ (งบ (Function))
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร งบ 60 เพิ่มเติม ไมเคยรายงานผลการปฏิบัติงานใหกลุมจังหวัดและจังหวัดทราบ
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ไมวาจะเปนทางหลวงชนบท กรมทางหลวง ทุกหนวยงานที่ไดรับการจัดสรร
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย งบประมาณไปลงฟงกช่ัน การใชจายงบประมาณไมเคยรายงานใหกลุมจังหวัดฯ

ทราบ แตกรณีจะใชเงินเหลือจายกลับบอกวาเปนอํานาจของ ก.บ.ก. ใหการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยขอทราบแนวทางหรือระเบียบที่เก่ียวของในเรื่องน้ี
วา ก.บ.ก. มีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบได หรือไม

ประธาน การเสนอของบประมาณในครั้งแรกงบประมาณผานกลุมจังหวัดฯ และมี
นโยบายใหผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ก.บ.ก.

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั้งน้ี กรณีงบของสวนราชการ (งบ (Function)) ใหจังหวัด
บึงกาฬแจงสวนราชการที่รับผิดชอบ ใหดําเนินการตามมติ ก.บ.ก. ภายใต
มติ ครม. วันที่ 22 ส.ค. 2560 ตอไป

4.5.3 จังหวัดหนองบัวลําภู
นายโชติ  เช้ือโชติ 4.5.3.1 จังหวัดหนองบัวลําภู ขอใชเงินเหลือจายเหลือจากโครงการตาม
รองผูวาราชการจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนองบัวลําภู จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 2,107,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนา
สงเสริมและ
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวกลุมจังหวัด

1,486,000 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองแวงคํา ม.6
ต.เกากลอย ถนนกวาง ๔.๐๐
ม. ยาว 206 ม. พ้ืนท่ีผิวจราจร
824 ตร.ม. ไหลทางดินลูกรัง
กวางขางละ ๐.๕๐ ม.

390,000
(งบลงทุน)

ท่ี ทํ า ก า ร
ปกครองอําเภอ
นากลาง

1.1 กิจกรรม จดัทําลานคา
ชุมชนใหไดมาตรฐาน
สงเสริมการคา การ
ลงทุน และการ
ทองเท่ียวกลุมจังหวัด
ตลาดหวยเดื่อ อําเภอ
เมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู

1,486,000
(งบลงทุน)

2 กอสรางทอลอดเหล่ียม
ลําหวยรวก บานหนองแวงคํา
ม.6 ต.เกากลอย ถนนกวาง
1.8ม. ยาว 1.8๐ ม.
จํานวน 2.00 ชอง

217,000
(งบลงทุน)

ท่ี ทํ า ก า ร
ปกครองอําเภอ
นากลาง
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับ
มาตรฐานแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

720,942.70 3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบานโนนตาล
ม.3 ต.ฝงแดง อ.นากลาง
ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว
250.00 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร พ้ืนท่ีดําเนิน
โครงการไมนอยกวา
1,025.00 ตารางเมตร

500,000
(งบลงทุน)

ท่ี ทํ า ก า ร
ปกครองอําเภอ
นากลาง

2.1 กิจกรรม พัฒนาดาน
ทักษะชางฝมือ ภาษา
วัฒนธรรมตางประเทศ
ของกลุมจังหวัด

720,942.70
(งบดําเนินงาน)

4 ขุดลอกลําหวยเซียง
บานวังหมื่นเหนือ ตําบลหนอง
บัว อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู งบประมาณ
500,000 บาท

500,000
(งบลงทุน)

โ ค ร ง ก า ร
ช ล ป ร ะ ท า น
หนองบัวลําภู

5 เสริมพนังก้ันนํ้าลําพะเนียง
บานวังหมื่นเหนือ ตําบล
หนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

500,000
(งบลงทุน)

โ ค ร ง ก า ร
ช ล ป ร ะ ท า น
หนองบัวลําภู

รวมงบประมาณ 2,206,942.70 รวมงบประมาณ 2,107,000

4.5.3.2 จังหวัดหนองบัวลําภูโครงการตามแนวทางสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เพิ่มเติม) (งบกลุมจังหวัดฯ) จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,000,000.- บาท

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการเสรมิสราง
ความโดดเดนของ
ผลิตภัณฑจากภาค
การเกษตรและประมง

4,930,000 1 กอสรางอาคารบังคับนํ้า
ลําหวยเซียง บานวังหมื่นเหนือ
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

5,000,000 โ ค ร ง ก า ร
ช ล ป ร ะ ท า น
หนองบัวลําภู

1.1 กิจกรรมหลัก : สงเสริม
ราชินีขาวเหนียวครบ
วงจร

1.1.1 1. จัดประชุมช้ีแจง
โครงการ เกษตรกร
เปาหมาย 17,000
คน

3,230,000
(งบดําเนินงาน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1.1.2 2. ตรวจวิเคราะหดิน 1,700,000
(งบดําเนินงาน)

2 คงเหลือจากการขอใช
เงินเหลือจายฯ ครั้งท่ี 1
ก.บ.ก. ครั้งท่ี 4/2560

77,613

รวมงบประมาณ 5,007,613 รวมงบประมาณ 5,000,000

นางไพเราะจิต  เจริญย่ิง ลักษณะของจังหวัดหนองบัวลําภู พื้นที่จะเปนแองกระทะเหมือนจังหวัด
ประธานกองทุนหมูบาน สกลนคร ถาเกิดฝนตกหนัก นํ้าก็จะทวมเหมือนจังหวัดสกลนคร โครงการที่เสนอขอ
จังหวัดหนองบัวลําภู ในวันน้ีเปนโครงการที่กอสรางไวกอนเพื่อปองกันปญหานํ้าทวม และขอสนับสนุน

ทุกโครงการ
ประธาน สรุปยอดเงินเหลือจาย ณ ปจจุบัน

1. จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 5,133,441.80.-บาท
2. จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 7,000.- บาท
3. จังหวัดอุดรธานี จํานวน 13,312,639.- บาท
ใหจังหวัดในกลุมจังหวัด ประสานหนวยงานที่ไดรับการจัดสรร (งบของ

สวนราชการ (Function)) วามีเงินเหลือจายเทาไหร และจะขอใชหรือไมอยางไร
มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.5.4 จังหวัดอุดรธานี
นายวิชา  จันทรกลม จังหวัดอุดรธานี มีเงินเหลือจาย ทั้งส้ิน จํานวน 13,312,639.- บาท
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร โดยขอใชในสวนที่ขอของจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 5,133,441.80.-บาท และ
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 7,000.- บาท รวมเปนเงินที่ขอใชทั้งส้ิน จํานวน
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 18,446,780.80.- บาท โดยขอใชในการดําเนินงานโครงการขุดลอกและ

วางแนวทุนปอง กันวัชพืชบริ เวณอางเ ก็บ นํ้าหวยหลวง จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณ 18,300,000.- บาท ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ

1. กิจกรรมขุดลอกอางเก็บนํ้า งบประมาณ 5,300,000.- บาท
2. กิจกรรมวางแนวทุน ระยะทาง 2,700 เมตร งบประมาณ

13,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวใหมีคณุภาพ
เพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียว กิจกรรม
หลัก : การสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
อุทยานทางธรณีวิทยา
ภายในกลุมจังหวัดฯ

10,000,000 1 โครงการขุดลอกและวางแนว
ทุนปองกันวัชพืชบริเวณอาง
เก็บนํ้าหวยหลวง จังหวัด
อุดรธานี จํานวน 2 กิจกรรม

18,300,000 โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษา
หวยหลวง
สํานักงาน
ชลประทานที่ 5

1.1 กิจกรรม ปรับปรุงปาย
และอุปกรณสัญญาณ
ความปลอดภัยเสนทาง
ข้ึนภูฝอยลม

10,000,000
(งบลงทุน)

1.1 กิจกรรม ขุดลอกอางเก็บนํ้า 5,300,000
(งบลงทุน)

2. โครงการกอสราง
สนับสนุนจุดขาย Land
Mark ของสถานท่ี
ทองเท่ียวกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

5,382,600 1.2 กิจกรรม วางแนวทุน
ระยะทาง 2,700 เมตร

13,000,000
(งบลงทุน)

2.1 กิจกรรม พัฒนาทุงศรีเมือง
จังหวัดอุดรธานี

5,382,600
(งบลงทุน)

3. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานความ
ปลอดภัยและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
สุขอนามัยและส่ิงอา
นวยความสะดวกใหกับ
นักทองเท่ียว

512,238.94

3.1 กิจกรรมหลัก กอสราง
สถานท่ีพักพิงสุนัขไมมี
เจาของ ส่ิงกอสราง
ประกอบพรอม
สาธารณูปโภค 1 แหง

512,238.94
(งบลงทุน)
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

4. โครงการเสรมิสราง
ความโดดเดนของ
ผลผลิตและผลิตภัณฑ
จากภาคการเกษตร
และประมง

7,407,800

4.1 กิจกรรมหลัก :
Productive
Agriculture
ประกอบดวย 3
กิจกรรมยอย

4,671,000

4.1.1 กิจกรรม เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
ออยโรงงาน

3,527,300
(งบลงทุน)

4.1.2 กิจกรรม สงเสริม
ราชินีขาวเหนียวครบ
วงจร

30,000
(งบลงทุน)

4.1.3 กิจกรรม
สงเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการผลิต
และแปรรูปการผลิต
(ยางพารา)

1,113,700
(งบลงทุน)

4.2 กิจกรรมหลัก : Exotic
Agriculture
ประกอบดวย 2 กิจกรรม

2,736,800

4.2.1 กิจกรรมขุดสระนํ้า
ขนาด 1,260 ลบ.ม.
(เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตกลวยหอมทอง)
30 บอ

309,600
(งบลงทุน)

4.2.2 กิจกรรม
สงเสริมการเล้ียงปลา
นิลแบบครบวงจร

998,000
(งบดําเนินงาน)
1,429,200
(งบลงทุน)

5. จังหวัดบึงกาฬ คืนกลุมฯ 5,133,441
6. จังหวัดหนองบัวลําภู

คืนกลุมฯ
7,000

รวมงบประมาณ 18,453,079.94 รวมงบประมาณ 18,300,000
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นายวิชัย  จาตุรงคกร โครงการขุดลอกและวางแนวทุนปองกันวัชพืชบริเวณอางเก็บนํ้าหวยหลวง
ผูอํานวยการโครงการสงน้ํา จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 18,300,000.- บาท เหตุผลความจําเปนอางเก็บนํ้า
และบํารุงรักษาหวยหลวง หวยหลวงเปนแหลงนํ้าสําคัญในการผลิตประปาใหกับเมืองอุดรธานีและพื้นที่ใกลเคียง
สํานักงานชลประทานที่ 5 ปจจุบันวัชพืชในลําหวยหลวงและในอางเก็บนํ้าหวยหลวงมีจํานวนมากและแพรพันธุ
กรมชลประทาน กระจายอยางรวดเร็วปกคลุมพื้นที่ผิวนํ้าเปนอุปสรรคในการระบายนํ้าเปนสาเหตุ

ใหไมสามารถ กักเก็บนํ้าได อยางมีประสิทธิภาพ เกิดนํ้าเออลนพื้นที่ลุมนํ้าทวม
พื้นที่การเกษตรของประชาชนและเปนสาเหตุที่ทําใหนํ้าเนาเสียอีกดวย

เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว จังหวัดจึงขอรับการสนับสนุนขุดลอก
บริเวณโดยรอบอาง เพื่อกําจัดวัชพืชและเพิ่มความจุของนํ้าพรอมจัดทําแนวทุนก้ัน
วัชพืชจํากัดขอบเขตของวัชพืชและงายตอการกําจัดซึ่งจําทําใหชวยในการระบาย
นํ้าปองกันปญหาอุทกภัยไดอีกดวย

มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.6 ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เลขานุการ ขอระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของ
(1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
บริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม
2554

(2) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม

(3) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

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

4.6.1 จังหวัดหนองคาย
นายสถาพร  พงษนาค จังหวัดหนองคาย หนังสือจังหวัดหนองคาย ดวนที่สุด ที่ นค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 0017.2/595 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เรื่องขอเปล่ียนแปลง
หนองคาย รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส
หนองคาย เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

หมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนหนองสองหอง – ศรีเชียงใหม
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ระหวาง กม.24+633 – กม.26+283 ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร งบประมาณ
28,000,000.- บาท แตเน่ืองจากโครงการ/กิจกรรมดังกลาวไดรับการจัด
งบประมาณโครงการของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว แขวงทางหลวงหนองคาย ซึ่งเปนหนวยดําเนินการ
จึงขอเปล่ียนแปลงกิจกรรมดังกลาว เปน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 211 ตอนบควบคุมที่ 0101 ตอนหนองสองหอง – ศรีเชียงใหม
ระหวาง กม.8+000 – กม.9+650 ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร งบประมาณ
28,000,000.- บาท ดําเนินงานโดยแขวงทางหลวงหนองคาย ซึ่งการยายพื้นที่
ดําเนินโครงการไมกระทบวัตถุประสงคของโครงการ ตัวช้ีวัด ผลผลิตโครงการและ
วงเงินงบประมาณแตอยางใด

รายการเดิม รายการใหม
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน
1 โครงการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส
เพ่ือสนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ
กิจกรรม : เพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 211 ตอน
ควบคุมท่ี 0101 ตอน
หนองสองหอง –
ศรีเชียงใหม ระหวาง
กม.24+633 –
กม.26+283
ระยะทาง 1.650
กิโลเมตร

28,000,000 แขวงทางหลวง
หนองคาย

1 โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส
เพ่ือสนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ
กิจกรรม : เพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 211 ตอนบ
ควบคุมท่ี 0101 ตอน
หนองสองหอง –
ศรีเชียงใหม ระหวาง
กม.8+000 – กม.
9+650 ระยะทาง
1.650 กิโลเมตร

28,000,000 แขวงทางหลวง
หนองคาย

รวมงบประมาณ 28,000,000 รวมงบประมาณ 28,000,000

มติที่ประชุม เห็นชอบ
เลขานุการ จังหวัดหนองคายขอเปล่ียนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ช่ือโครงการ ส ง เสริมการทอง เที่ ยวเ ชิง อัต ลักษณบนเสนทาง (Routes)
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมหลัก :
สงเสริมการประชาสัมพันธการโฆษณา การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ ผานทางส่ือ
และการจัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด  งบประมาณ
35,000,000 บาท
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นายชนมบันลือ  วรรธนพันธุ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ขอเปล่ียนแปลง
ทองเที่ยวและกีฬา รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ดั้งน้ี
จังหวัดหนองคาย

รายการเดิม รายการใหม
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน
1 กิจกรรมประสัมพันธ

ปายโฆษณาเสนทาง
(Routes) การทองเท่ียว
ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

10,000,000 1 กิจกรรมประสัมพันธ
ปายโฆษณาเสนทาง
(Routes) การ
ทองเท่ียวของกลุม
จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

10,000,000

1.1 การติดตั้ง งานปาย
จราจร แบบแขวนสูง
OVERHEAD SIGN
งบประมาณ
2,000,000 บาท/ 1
แหง รวม 5 แหง

10,000,000
(งบลงทุน)

สํ า นั ก ง า น
ทองเ ท่ียวและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

1.1 การติดตั้ง งาน
ปายจราจร แบบแขวน
สูง OVERHEAD SIGN
งบประมาณ
2,000,000 บาท/ 1
แหง รวม 5 แหง

10,000,000
(งบลงทุน)

สํานักงานแขวง
ท า ง ห ล ว ง
หนองคาย

2 กิจกรรมกําหนดเสนทาง
(Routes) การทองเท่ียว
ของกลุมจังหวัด ท่ี
สามารถเช่ือมโยงตอไป
ยังแหลงทองเท่ียวของ
แตละจังหวัดภายใน
กลุมจังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

15,000,000 2 กิจกรรมกําหนด
เสนทาง (Routes) การ
ทองเท่ียวของกลุม
จังหวัด ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงตอไปยังแหลง
ทองเท่ียวของแตละ
จังหวัดภายในกลุม
จังหวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

16,000,000
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รายการเดิม รายการใหม
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

2.1 กิจกรรมสงเสริม
การขาย (ROAD
SHOW) และ
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวเพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธกับจังหวัด
ท่ีมีศักยภาพของกลุม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 4 ครั้ง รวม
งบประมาณท้ังส้ิน
6,000,000 บาท

6,000,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ทองเ ท่ียวและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

2.1 กิจกรรมสงเสริม
การขาย (ROAD
SHOW) และ
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวเพ่ือ
เสริมสราง
ความสัมพันธกับ
จังหวัดท่ีมีศักยภาพ
ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 4 ครั้ง รวม
งบประมาณท้ังส้ิน
6,000,000 บาท

6,000,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ท อ ง เ ท่ี ย วและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

2.2 กิจกรรมคาราวาน
ส่ือมวลชนของกลุม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 4 ครั้ง จํานวน
งบประมาณ 750,000
บาท/ครั้ง รวม
งบประมาณท้ังส้ิน
3,000,000 บาท

3,000,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ทองเ ท่ียวและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

2.2 กิจกรรมคาราวาน
ส่ือมวลชนของกลุม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 3 ครั้ง จํานวน
งบประมาณ
750,000 บาท/ครั้ง
รวมงบประมาณท้ังส้ิน
2,250,000 บาท

2,250,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ท อ ง เ ท่ี ย วและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

2.3 กิจกรรม
Familiarization (FAM
Trip) ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จํานวน 8 ครั้ง ๆ
ละ 700,000 บาท
และประชุมเครือขาย
400,000
งบประมาณ
6,000,000บาท

6,000,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ทองเ ท่ียวและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

2.3 กิจกรรม
Familiarization (FAM
Trip) ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จํานวน 4 ครั้ง ๆ
ละ 700,000 บาท
งบประมาณ
2,800,000บาท

2,800,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ท อ ง เ ท่ี ย วและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย
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รายการเดิม รายการใหม
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

2.4 กิจกรรมการ
ฝกอบรมมัคคุเทศก
ประเภทท่ัวไป เพ่ือ
บริการนักทองเท่ียว

2,450,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ท อ ง เ ท่ี ย วและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

2.5 กิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬา
(การแขงขันฟุตบอล
อาวุโสไทยแลนดโอเพน)

1,000,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ท อ ง เ ท่ี ย วและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

2.6 กิจกรรม
หนองคายโฟโตรัช
การประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวผานการ
ถายภาพ

1,500,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ท อ ง เ ท่ี ย วและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

3 กิจกรรมประชาสัมพันธ
และโฆษณา ผานส่ือ ตาง ๆ

10,000,000 3 กิจกรรมประชาสัมพันธ
และโฆษณา ผานส่ือตาง ๆ

9,000,000

3.1 กิจกรรมติดตั้งจอ
LED Full Color
หนาศาลากลางจังหวัด
หนองคาย 2*3 เมตร
(หนา+หลัง) จาํนวน 2 จอ

5,000,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ทองเ ท่ียวและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

3.1 กิจกรรมติดตั้งจอ
LED Full Color
หนาศาลากลางจังหวัด
หนองคาย 2*3 เมตร
(หนา+หลัง) จํานวน 2 จอ

5,000,000
(งบลงทุน)

สํ า นั ก ง า น
ท อ ง เ ท่ี ย วและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

3.2 กิจกรรมติดตั้งตู
Interactive Touch
Screed จํานวน 9 ตู

2,500,000
(งบดําเนินงาน)

สํานักงาน
ทองเท่ียว และ
กีฬาจังหวัด
หนองคาย

3.2 กิจกรรมติดตั้งตู
Interactive Touch
Screed จํานวน 5 ตู

1,500,000
(งบลงทุน)

สํ า นั ก ง า น
ท อ ง เ ท่ี ย วและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

3.3 กิจกรรมจัดทําแอป
พลิเคช้ันสถานท่ี
ทองเท่ียวภายใน 5
จังหวัดของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

2,500,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ทองเ ท่ียวและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

3.3 กิจกรรมจัดทํา
แอปพลิเคช้ันสถานท่ี
ทองเท่ียวภายใน 5
จังหวัดของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

2,000,000
(งบดําเนินงาน)

สํ า นั ก ง า น
ท อ ง เ ท่ี ย วและ
กี ฬ า จั ง ห วั ด
หนองคาย

3.4 กิจกรรมจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธ

500,000
(งบดําเนินงาน)

สํานักงานทองเท่ียว
และ กีฬาจั งห วัด
หนองคาย

รวมงบประมาณ 35,000,000 รวมงบประมาณ 35,000,000
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มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.6.2. จังหวัดบึงกาฬ

นายชาญชัย  คงทัน จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ดวนที่สุด ที่ บก 0017.2/9936
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่องขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงโครงการตาม
บึงกาฬ แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

แตเน่ืองจากโครงการ/กิจกรรมดังกลาวไดรับการจัดงบประมาณโครงการของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว

รายการเดิม รายการใหม
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน
1 โครงการกอสรางถนน

คสล. สาย แยก ทล.
212- ดานศุลกากร
ตําบลวิศิษฐ อําเภอ
เมือง จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง 1.200
กิโลเมตร

12,740,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ

1 โครงการงานกอสราง
ถนนลาดยางผิวทาง
AC สาย บก.4017
แยก ทล.2026 –
บานบัวโคก อําเภอบึง
โขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง 1.200 กม.

12,740,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ

2 โครงการงานซอม
สรางผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต AC สาย
บก.3019 แยก ทล.
222 - บานสันทราย
งาม อําเภอพรเจริญ
,ศรีวิไล จังหวัดบึง
กาฬ ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร

14,700,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ

2 โครงการงานซอมสราง
ผิวทาง AC
สาย บก.3009 แยก
ทล.212 –
บานโนนจําปาทอง
อําเภอเมือง,เซกา,
บึงโขงหลง จังหวัด
บึงกาฬ ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร

14,700,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ

3 โครงการงานซอม
สรางผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต AC สาย
บก.3020 แยก ทล.
222-บานผาสวรรค
อําเภอศรีวิไล,เมือง
จังหวัดบึงกาฬ
ระหวาง กม.
14+675- กม.
18+675 ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร

14,700,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ

3 โครงการงานซอมสราง
ผิวทาง AC สายแยก
ทล.212 – บานนาก้ัง
อําเภอปากคาด จังหวัด
บึงกาฬ ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร

14,700,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ

รวมงบประมาณ 42,140.000 รวมงบประมาณ 42,140.000
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มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

เลขานุการ จังหวัดบึงกาฬ ขอเปล่ียนแปลงสถานที่กอสรางโครงการกอสรางส่ิง
สนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ กิจกรรม
พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโงง จังหวัดบึงกาฬ และกิจกรรม
กอสราง Land Mark และหอชมวิว จังหวัดบึงกาฬ

นายชาญชัย  คงทัน จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ดวนที่สุด ที่ บก 0017.2/9936
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่องขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงโครงการ
บึงกาฬ กอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ

กิจกรรม พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโงง จังหวัดบึงกาฬ และ
กิจกรรมกอสราง Land Mark และหอชมวิว จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 2 กิจกรรม
คือ

1. โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยว
กลุมจังหวัดฯ กิจกรรม กอสราง Land Mark และหอชมวิว จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 50,000,000.- บาท (หาสิบลานบาทถวน) จากเดิมสถานที่ดําเนินการ
ณ บริเวณหนองโงง ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขอเปล่ียนแปลง
เปน ณ บริเวณหนองบึงกาฬ ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬบึงกาฬ

2. โครงการกอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่
ทองเที่ยว กลุมจังหวัดฯ กิจกรรม พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโงง
จั งหวัดบึ งกาฬ งบประมาณ 49,000,000.- บาท( ส่ี สิบเก าล านบาทถวน)
จากเดิมสถานที่ดําเนินการ ณ บริเวณหนองโงง ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขอเปล่ียนแปลงเปน ณ บริ เวณหนองบึงกาฬ ตําบลบึงกาฬ
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เน่ืองจากบริเวณดังกลาวอยูในทะเบียนพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระดับ
ทองถ่ินของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พิกัด NE15040017 ซึ่งตามมติ
คณะรัฐมนตรีไดหามมิใหสวนราชการเขาไปใชประโยชน เพื่อสงวนไวเปนแหลง
รองรับนํ้าและกักเก็บนํ้าฯ
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รายการเดิม รายการใหม
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน
1 โครงการกอสรางส่ิง

สนับสนุนจุดขาย
Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียวกลุม
จังหวัดฯ กิจกรรม
กอสราง Land Mark
และหอชมวิว จังหวัด
บึงกาฬ ณ บริเวณ
หนองโงง ตาํบล
วิศิษฐ อําเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ

50,000,000 สํ า นั ก ง า น
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
บึงกาฬ

1 โครงการกอสรางส่ิง
สนับสนุนจุดขาย
Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียวกลุม
จังหวัดฯ กิจกรรม
กอสราง Land Mark
และหอชมวิว จังหวัด
บึงกาฬ ณ บริเวณ
หนองบึงกาฬ
ตําบลบึงกาฬ อําเภอ
เมืองบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ

50,000,000 สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

2 โครงการกอสรางส่ิง
สนับสนุนจุดขาย
Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียว
กลุมจังหวัดฯ
กิจกรรม พัฒนาแหลง
ทองเท่ียวและ
สวนสาธารณะ
หนองโงง จังหวัด
บึงกาฬ
สถานท่ีดําเนินการ
ณ บริเวณหนองโงง
ตําบลวิศิษฐ
อําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

49,000,000 สํ า นั ก ง า น
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
บึงกาฬ

2 โครงการกอสรางส่ิง
สนับสนุนจุดขาย
Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียว
กลุมจังหวัดฯ
กิจกรรม พัฒนา
แหลงทองเท่ียวและ
สวนสาธารณะ
หนองโงง จังหวัด
บึงกาฬ
สถานท่ีดําเนินการ
ณ บริเวณหนอง
บึงกาฬ ตําบลบึงกาฬ
อําเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

49,000,000 สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ

รวมงบประมาณ 99,000,000 รวมงบประมาณ 99,000,000

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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ประธาน เรื่องที่ทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ใหจังหวัดในกลุมจังหวัดรายงาน
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) เงินเหลือจาย (งบของสวนราชการ (Function)) วามีเทาไหร และจะขอใชหรือไม
รองผูวาราชการจังหวัด ในสวนของจังหวัดอุดรธานี ไมขอใช และสงคืนกรมทั้งหมดแลว
อุดรธานี
นายโชติ  เช้ือโชติ จังหวัดหนองบัวลําภู มีเงินเหลือจาย ที่จะขอใช คือโครงการพัฒนา
รองผูวาราชการจังหวัด ระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการคา การลงทุน กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย
หนองบัวลําภู เพื่อปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน ป 2561 จํานวน 3 กิจกรรม
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด งบประมาณ 12,270,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวง
หนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส
เพ่ือสนับสนุนการคา
การลงทุน กิจกรรม
กอสรางขยายถนนจาก
2 เลน เปนถนน 4
เลน เพ่ือความ
ปลอดภัย ในการ
คมนาคมและเช่ือมโยง
การคา การลงทุนของ
กลุมจังหวัดฯ

12,270,000 1 โครงการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส เพ่ือสนับสนุน
การคา การลงทุน กิจกรรม
อํานวยความปลอดภัยเพ่ือ
ปองกันและแกไขอุบัติเหตุ
ทางถนน ป 2561

12,270,000

1.1 กอสรางถนน 4 ชอง
จราจร ทางหลวง
หมายเลข 210
ตอนหนองบัวลําภู-
นาคําไฮ-นากลาง
ระหวาง กม.54+870
- กม 56+870
ระยะทาง 2.000 กม.
(เช่ือมโยงเสนทาง
อุดรธานี หนองบัวลําภู
เลย ใหเปน 4 ชองทาง
ตลอดสาย)

2,700,000 1.1 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ทางหลวงหมายเลข 210
ตอนหนองบัวลําภู-นาคําไฮ
ระหวาง กม.54+874 –
กม.58+920 จํานวน 92
ตน

4,000,000 แขวงทางหลวง
หนองบัวลําภู
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ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1.2 กอสรางถนน 4 ชอง
จราจร ทางหลวง
หมายเลข 210 ตอน
หนองบัวลําภู - นา
คําไฮ - นากลาง
ระหวาง กม.58+870
- กม 60+870
ระยะทาง 2.000 กม.
(เช่ือมโยงเสนทาง
อุดรธานี หนองบัวลําภู
เลย ใหเปน 4 ชองทาง
ตลอดสาย)

3,494,000 1.2 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
ทางหลวงหมายเลข 210
ตอนหนองบัวลําภู-นาคําไฮ-
วังสําราญ ระหวาง กม.
58+920 – กม.60+675
และ กม.61+000 – กม.
63+400 จํานวน 104 ตน

5,000,000 แขวงทางหลวง
หนองบัวลําภู

1.3 กอสรางถนน 4
ชองจราจร ทางหลวง
หมายเลข 210
ตอน หนองบัวลําภู -
นาคําไฮ - นากลาง
ระหวาง กม.64+870
- กม 64+400
ระยะทาง 1.530 กม.
(เช่ือมโยงเสนทาง
อุดรธานี หนองบัวลําภู
เลย ใหเปน 4 ชองทาง
ตลอดสาย)

6,076,000 1.3 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทาง
หลวงหมายเลข 210 ตอน
นาคําไฮ-วังสําราญ ระหวาง
กม.63+400 – กม.
66+400 จํานวน 74 ตน

3,270,000 แขวงทางหลวง
หนองบัวลําภู

รวมงบประมาณ 12,270,000 รวมงบประมาณ 12,270,000

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั้งน้ี กรณีงบของสวนราชการ (งบ (Function)) ใหจังหวัด
หนองบัวลําภู แจงสวนราชการที่รับผิดชอบ ใหดําเนินการตามมติ ก.บ.ก. ภายใต
มติ ครม. วันที่ 22 ส.ค. 2560 ตอไป
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นายสถาพร  พงษนาค จังหวัดหนองคาย มีหนวยงานที่จะขอใช คือ โครงการสงนํ้าและ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด บํารุงรักษาหวยโมง (งบของสวนราชการ (Function)) โดยมีเงินเหลือจาย
หนองคาย จํานวน 6,193,475.- บาท มีความประสงค ขอใชเงินเหลือจายดังกลาว เพื่อนําไป
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอางเก็บนํ้าหวยลาน อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
หนองคาย งบประมาณ 6,000,000.- บาท

ท่ี แหลงงบประมาณ งบประมาณ
(เงินเหลือจาย)

คําขอใชเงินเหลือจาย

ท่ี โครงการ งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนดาน
การเกษตร

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาง
เก็บนํ้าหวยลาน อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

6,000,000 โครงการสงนํ้า
และบํารุงรักษา
หวยโมง

1.1 กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสงนํ้า
บานปากมาง ตําบล
กองนาง อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

6,037,000

1.2 กิจกรรมปรับปรุงคลอง
สงนํ้า รวมท้ังส้ิน 9
แหง

156,475

รวมงบประมาณ 6,193,475 รวมงบประมาณ 6,000,000

มติที่ประชุม เห็นชอบ ทั้งน้ี กรณีงบของสวนราชการ (งบ (Function)) ใหจังหวัด
หนองคาย แจงสวนราชการที่รับผิดชอบ ใหดําเนินการตามมติ ก.บ.ก. ภายใต
มติ ครม. วันที่ 22 ส.ค. 2560 ตอไป

นายวสันต  ไทยสุวรรณ จังหวัดเลย ไมขอใช และสงคืนกรมทั้งหมดแลว
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร
และขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

มติที่ประชุม เห็นชอบ
เลขานุการ 1. โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัด อีสาน

ตอนบน งบประมาณ 6,250,000.- บาท กิจกรรมส่ือสัญจร (Press Tour)
ในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2560 ตามเสนทางการคาการลงทุน และการ
ทองเที่ยว ที่สําคัญของกลุมจังหวัดฯ ในราง TOR กําหนดไววาจะเชิญผูส่ือขาวจาก
สวนกลาง จํานวน 20 คน และสวนราชการจังหวัดในกลุมจังหวัด ละ 5 คน รวม
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เปน 25 คน เขารวมกิจกรรมดังกลาวฯ โดยมีหนังสือไดแจงไปยังจังหวัดในกลุม
จังหวัดเรียบรอยแลว และขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด แจงรายช่ือใหกลุมจังหวัดฯ
ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 เพื่อกลุมจังหวัดฯ จะไดประสานในเรื่อง
กําหนดการตามที่ไดแนบสงไปกับหนังสือแลวน้ัน

2. จังหวัดที่ขอใช เงินเหลือจายในสวนของ (งบของสวนราชการ
(Function)) ใหจัดทําหนังสือมายังกลุมจังหวัดฯ เพื่อกลุมจังหวัดฯ จะไดทํา
หนังสือตอบกลับวาผานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. แลว เห็นชอบวงเงิน
ที่ขอมา และใหหนวยงานฟงกช่ันดําเนินการตามมติ ครม. วันที่ 22 สิงหาคม
2560 และรบกวนทุกจังหวัดกรอกแบบฟอรมการขอใชเงินเหลือจายสงใหจังหวัด
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพราะกลุมจังหวัดฯ ตองรวบรวมสงรายงานให
กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560

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

ปดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ


