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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 1/2559
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอุดรธานี ชั้น 3 โรงแรมบานเชียง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


1. นายชยาวุธ จันทร

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2. นายสมบูรณ ศิริเวช
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
3. นายบัญญัติ ศรีอุทัย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย
4. นายชาญชัย คงทัน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
5. นายสมหวัง อารียเอื้อ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย/
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
6. นายรักสกุล สุริโย
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
7. นายประเสริฐ ฝายชาวนา
พาณิชยจังหวัดอุดรธานี
8.นางสาวไพรวัลย ปชชามาตร
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย
9. นางชลทิชา ลัดดาวัลย
พาณิชยจังหวัดหนองคาย
10. นายสมบูรณ พฤกษกันทรากร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
11. นายเมธี อุนชวย
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1
12. นายชาญยุทธ วันดี
พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู
13. นางสุรัตดาร นิลหมื่นไวย
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู
14. นายวิโรจน พิเภก
พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
15. นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ
(แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
16. นายมนตรี หมวกไสว
(แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย
17. นายประเทศ แยมยินดี
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย
18. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
19. นายสุรพงษ ศรีปยะพันธุ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ
20. นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร
(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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21. นางพรพรรณ ชลประทาน
22. นายชวลิต จบดี
23. นายคํากอง อามาตยมนตรี
24. จสอ. ฉลอง ภูวิลัย
25. นายชาญชัย บุญญานาม
26. นายภาคภูมิ ปุผมาศ
27. นางวัฒนา พิธรัตน
28. ด.ต.เจนศึก สารแสน
29. นางสวรรค บุญจันทร
30. นายมงคล สุมาลี
31. นางเกษร บุดดา
32. นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
33. นายปานทอง สระคูพันธ
34. นายพิชัย พาศรี
35. นายวสันต ไทยสุวรรณ
36. นายจํารัส นาแฉลม

(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย
นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู
นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง
จังหวัดอุดรธานี
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย
ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี
ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี
ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จังหวัด
หนองคาย
เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย
นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู
ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
หนองบัวลําภู
(แทน) หอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
หัวหนาสํานักงาจังหวัดหนองบัวลําภู
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
2. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
7. นายเชิด สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย
8. นางพิสมัย สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย
9. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
10. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดภารกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาววนิดา กองหลา
2. นายสมเด็จ จําป
3. นายปญญา ติดมา
4. นายณัฐพล นันทะมิตร
5. นายสมหวัง บุตรแกว
6. นางอนานันทณ คํามาศ
7. นายประเดิม วงศกรกิจ
8. นายสมชาติ แจงกลาง
9. นายชัยพันธุ ทิพยโยธาดล
10. นายณรงคชัย ศรีดาวเรือง
11. นายเชาววรรณ กราบไกรแกว
12. นายสุธี ศรีทัดจันทรา
13. นายพรชัย ศรีบุรินทร
14. นายณัฐพงษ มีโสภา
15. นายณัฐกรณ สองเมืองสุข
16. นายเกษม สัจจารักษ
17. นายปราโมทย ปรีพล
18. นายพินิตย โนวา

นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
นักวิชาการปาไมชํานาญการ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6
นักวิชาการปาไมชํานาญการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
นายชางชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานอุดรธานี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
จพง.ธุรการชํานาญงาน
ผอ.กลุมจัดตั้งและสงเสริมสัตว
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
สัตวแพทยอาวุโส สนง.ปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สนง.จังหวัดเลย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.จังหวัดเลย
พนง.ทรัพยากรบุคคล สนง.จังหวัดเลย
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายแผนแผน สนง.จังหวัดเลย
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน สนง.จังหวัดเลย
ทางหลวงชนบทเลย
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัด
นักวิชาสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สนง.เกษตรจังหวัด
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19. นายอํานาจ หงสภักดี
20.นายชัยวัฒน ภูมิวุฒิ
21.นายณัฐพงศ คําวงศปน
22. นายจรัส วงษธรรม
23. นางลดาวัลย โภคานิตย
24. นางสาวเกศิณี คุมบุงคลา
25. นางรสริน ศิริเกตุ
26. นางสาวมาลินทร พันธุเดช
27. นางสาวศิรินภา วิเศษศิริ
28.นางสาวชาคริยา ใจขาน
29. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
(แทน)โยธาธิการแผลผังเมืองจังหวัดหนองคาย
นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน นายกรัฐมนตรี มีกําหนดการเดินทางมาตรวจราชการ ในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานี วันที่ 18 มี.ค. 2559 เพื่อพบปะและเยี่ยมเยือน
ประชาชน รวมทั้งเรงรัดติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวน
พรอมทั้งรับทราบปญหาและแนวทางการแกไขของพื้นที่ ตลอดจนจัดใหมี
การประชุมปรึกษาหารือรวมระหวางนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.
สวนกลาง และ กรอ.กลุมจังหวัด ดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2558
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันพุธที่ 20
พฤศจิกายน 2558 โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการ
ทุกทาน ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/ว 04942 ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2558และไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯที่
www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อให
ทานตรวจสอบ แลวนั้น หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไขให
แจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

~5~
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557
เลขานุการ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว เลขานุการไดสรุปผล
การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557
เปนงบบริหารจัดการ 5 ลานบาท และเปนงบพัฒนาฯ 325 ลานบาท
รวมทั้งสิ้น 330 ลานบาท เบิกจาย 327.512 ลานบาท (รอยละ 99)
คงเหลือยังไมเบิกจาย 2.49 ลานบาท นั้น
ปจจุบันมีผลการดําเนินงาน แลวเสร็จ 8 โครงการ (60รายการ)
อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ (2รายการ) ยังไมมีรายงานผลการ
เบิกจายเพิ่มเติมจากเดิม
จังหวัดอุดรธานี
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป
ต.เชียงแหว อ.กุมภวาป และ ต.อุมจาน อ.ประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี
งบประมาณ 3,000,000 บาท แยกเปนงบดําเนินงาน 1,109,000
บาท ซึ่งเบิกจายแลวเสร็จ ที่เหลือเปนงบลงทุนคากอสราง 1,891,000
บาท กอหนี้ผูกพัน 1,888,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 13 มิถุนายน
2558 ปจจุบันยังไมมีการเบิกจายในสวนของงบลงทุน
นายปญญา ติดมา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดแจงใหผูรับจางรายเดิม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหาร
เปนผูทิ้งงานราชการแลว เนื่องจากผูรับจางไมไดดําเนินการตามสัญญา
พื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
จาง โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ไดมีหนังสือแจงเรงรัดใหผูรับจาง
ดําเนินงานและลวงเลยระยะเวลาตามสัญญาฯ มานานแลว โดยผูรับจาง
ไมไดแจงขอขัดของแตอยางใด จึงไดแจงบอกเลิกสัญญาจาง และแจงเปน
ผูทิ้งงานราชการ ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ
ขณะนี้อยูระหวางการประกาศหาผูรับจางรายใหมแลว
ประธาน

ที่ประชุม

ขอใหสงสําเนาเรื่องการแจงเปนผูทิ้งงานราชการ ใหกลุมจังหวัดฯ
ดวย และดําเนินการตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
รับทราบ
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2. การสรรหาและจัดทําเอกลักษณ ( Brand Identity)ของกลุม
จังหวัด เพื่อหาเอกลักษณที่เปนจุดยืน ภาพลักษณ/อัตลักษณของกลุม
จังหวัด เพื่อนํามาใชในการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว สินคา และ
บริการที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
งบประมาณ 1,000,000 บาทกอหนี้ จํานวน 1,000,000 บาท สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 31 มกราคม 2558 เบิกจายแลว 400,000 บาท คงเหลือ
600,000 บาทขณะนี้อยูระหวางสงงานงวดสุดทาย
นายพิชัย พาศรี
หัวหนากลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี

อยูระหวางดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ Brand
ผานชองทางสื่อตางๆ ตามสัญญาจางงวดที่ 3 เพื่อสงมอบงาน งวดสุดทาย
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559

ประธาน

ใหเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยเครงครัด

ที่ประชุม

เลขานุการ

รับทราบ
3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
สืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แลว เลขานุการไดสรุปผลการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ซึ่ง
ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เปนงบบริหารจัดการ 5 ลานบาท และเปนงบพัฒนากลุม
จังหวัดฯ 12 โครงการ (59 รายการ) 319.468 ลานบาท รวมทั้งสิ้น
324.468 ลานบาท เบิกจายแลว275.135 ลานบาท (รอยละ
84.80) นั้น
สรุปผลการเบิกจาย ณ ปจจุบัน เบิกจายแลวเสร็จ 288.946
ลานบาท คิดเปนรอยละ 89 จากที่ไดรับจัดสรร โดยเบิกเพิ่มขึ้นจากเดิม
6.921 ลานบาท ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ 10 โครงการ (54
รายการ) อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ (5 รายการ) ดังนี้
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จังหวัดอุดรธานี
เลขานุการ
1. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร (ดิน แหลงน้ํา) ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
จํานวน 3 รายการ ดังนี้
1.1 ปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยระบบไฟฟา บานหวานใหญ
อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี งบประมาณ 5,000,000 บาท กอหนี้ จํานวน
4,971,849 บาท เบิกจายแลว 1,244,330.25 บาท คงเหลือยังไม
เบิกจาย 3,727,518.75 บาท ยังไมมีการเบิกจายเพิ่มเติม โดยผูแทน
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ไดรายงานในที่ประชุมครั้งที่
แลววาเริ่มสัญญาวันที่ 16 มกราคม 2558 ผูรับเหมาเขาพื้นที่ลาชากวา
แผนงาน สิ้นสุดสัญญา 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่งขณะนี้สิ้นสุดสัญญาแลว
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559
นายณัฐพล นันทะมิตร
ขณะนี้ผูรับจางไดนําวัสดุอุปกรณ เขาพื้นที่และดําเนินการแลว
(แทน)ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี ความคืบหนาปจจุบันประมาณ 80 % คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน
มีนาคม 2559
ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

1.2 กอสรางแกมลิงพรอมอาคารประกอบ หนองบอหอ
บานกุดคา ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี งบประมาณ 4,000,000 บาท
กอหนี้ จํานวน 3,978,920 บาท เบิกจายแลว 2,110,765.26 บาท
คงเหลือยังไมเบิกจาย 1,868,154.71 บาท ยังไมมีการเบิกจายเพิ่มเติม
สิ้นสุดสัญญา 1 มิถุนายน 2558
ผูแทน ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี ไดรายงานในที่ประชุม
ครั้งที่แลววามีการแกไขสัญญา งานกอสรางดําเนินการแลวเสร็จประมาณ
รอยละ 80 คงเหลือการกอสรางคันดิน

นายณัฐพล นันทะมิตร
ปจจุบันคงเหลือที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ คือ การติดตั้ง
(แทน)ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี ทอสงน้ํา และเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจางแลวจึงไดดําเนินการปรับผูรับจาง
และมีการทําหนังสือเรงรัด 2 ครั้ง คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม
2559
ที่ประชุม

รับทราบ
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เลขานุการ

1.3 ขุดลอกหนองปลาเสื่อม ระยะที่ 2 บานดอนหาด
ต.สามพราว อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ 2,000,000 บาท กอหนี้
จํานวน 923,153.63 เบิกจายแลว 148,153.63 บาท คงเหลือยังไม
เบิกจาย 775,000 บาท ยังไมมีการเบิกจายเพิ่มเติม สิ้นสุดสัญญา
กําหนดแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงใหลงพื้นที่
โดยผูแทน ผอ.ชลประทานอุดรธานีรายงานในที่ประชุมครั้งที่แลว
ไดสั่งใหลงพื้นที่เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ขณะนี้สัญญาสิ้นสุดแลว
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรอยละ 2

นายณัฐพล นันทะมิตร
ความคืบหนาของโครงการปจจุบันแลวเสร็จประมาณ 10%
(แทน)ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี เนื่องจากติดขัดปญหาเรื่องการขายมูลดิน ซึ่งในสัญญากําหนดใหผูรับจาง
ขายมูลดิน แตผูรับจางขายมูลดินไมได
ประธาน
ที่ประชุม

ขอใหเรงรัดดําเนินการ หากสิ้นสุดสัญญาใหดําเนินการปรับผูรับ
จางตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
รับทราบ

เลขานุการ

2. รายการพัฒนาพื้นที่สาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี
รองรับการจัดตั้งหอประชุมนานาชาติและการมาเยือนของประเทศเพื่อน
บาน งบประมาณ 7,000,000 บาท กอหนี้ จํานวน 6,068,000 บาท
เบิกจายแลว 910,200 บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย5,157,800 บาท
ยังไมมีการเบิกจายเพิ่มเติม (สิ้นสุดสัญญา 25 มกราคม 2559)
นายชัยพันธ ทิพยโยธาดล
เนื้องานเปนงานขุดลอก เปดทางระบายน้ํา และขยายเขตประปา
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ขณะนี้ใหเจาหนาที่ลงไปชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูรับจางแลว
สวนปญหาเรื่องการขอใชที่ดินไดขอยุติวา สภากาชาดไทยเปนผู
ไดรับสิทธิในการใชพื้นที่บางสวน และไดมีการกันพื้นที่ไวแลว จึงไดเรงรัด
ผูรับจางใหดําเนินการขุดลอกตามสัญญาจางแลว คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2559
ที่ประชุม

รับทราบ
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จังหวัดหนองคาย
เลขานุการ 1. รายการพัฒนาพื้นที่ผาตากเสื้อใหเปนแหลงทองเที่ยว
เปาหมาย ( Dream Destination) เพื่อเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว
ระหวาง จ.หนองคาย เลย – บึงกาฬ งบประมาณ 17,000,000 บาท
กอหนี้ จํานวน 17,000,000 บาท เบิกจายแลว 6,150,000 บาท
คงเหลือยังไมเบิกจาย10,850,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 21 ตุลาคม
2558 โดยผูแทนจังหวัดหนองคายไดรายงานในที่ประชุมครั้งที่แลววา
เหตุผลที่เบิกจายลาชาเนื่องมาจาก
1. มีการแกไขแบบฐานราก จาก 1.2 เมตร เปน 6 เมตร
2. สถานที่กอสรางอยูภายในบริเวณวัด และทางวัดใหผูรับเหมา
หยุดงานทุกวันพระ จึงทําใหเกิดความลาชา โดยมีการขยายสัญญาออกไป
อีกถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ตนเดือนธันวาคม 2558
นายสมหวัง อารียเอื้อ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
ที่ประชุม

เลขานุการ

ประธาน

เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจางแลว จึงไดมีการปรับผูรับจาง ขณะนี้
เปนเงิน 900,000 บาท และจะปรับจนกวาจะสงมอบงาน คาดวาจะ
แลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559
รับทราบ
3.3 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้น 460.131 ลานบาท เปนงบบริหาร
จัดการ 5 ลานบาท และเปนงบพัฒนากลุมจังหวัดฯ 455.130
ลานบาท เบิกจายแลว 21.183 ลานบาท คิดเปน (รอยละ 46)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจายในที่ประชุม)
เพื่อเรงรัดติดตามความคืบหนาในการเบิกจาย งบประมาณ
ฝายเลขานุการจึงไดออกแบบรายงานเพื่อติดตามการเบิกจาย จึงขอความ
รวมมือ สํานักงานจังหวัดของทุกจังหวัดรายงานตามหวงระยะเวลาที่
กําหนดดวย
เนื่องจากการเบิกจายงบประมาณในสวนของกลุมจังหวัด ยังชา
มาก อยูในลําดับที่ 8 จาก 18 กลุมจังหวัด จึงขอใหทุกจังหวัดเรง
ดําเนินการเบิกจาย งปม. ใหเปนไปตามมาตรการเรงรัดการเบิกจายดวย
และบางโครงการที่อยูระหวางการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ งปม.
ขอใหทาง OSM ติดตาม เรื่องดวย
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ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3)
4.1 จังหวัดอุดรธานี ขอความเห็นชอบนํางบประมาณที่เหลือจากการ
ปรับลดงบประมาณโครงการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จํานวน
4,800,000 บาท เพื่อไปดําเนินโครงการ บริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (ขาว ออย มันสําปะหลัง
ยางพารา)
เลขานุการ สืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20
พ.ย. 2558 เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยนํางบประมาณที่เหลือจากการปรับลด
งบประมาณโครงการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จํานวน
36,925,900 บาท เพื่อไปดําเนินโครงการ บริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา)
จํานวน 32,125,900 บาท ซึ่งเปนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2559 ที่ไดรับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (y 2)
สวนงบประมาณที่ยังไมไดรับความเห็นชอบ
จํานวน 4,800,000 บาท ซึ่งเปนรายการที่สนับสนุนปจจัยการผลิตยาง
เครปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ไดมีมติใหทบทวนรายการ และเสนอที่
ประชุมใหความเห็นชอบในคราวตอไป นั้น
สนง.สหกรณจังหวัดอุดรธานี ไดทบทวนรายการภายใตโครงการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (ขาว ออย มัน
สําปะหลัง ยางพารา) งบประมาณ 4,800,000 บาท เพื่อเสนอที่ประชุม
ก.บ.ก. พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้
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สหกรณการเกษตร
ปจจัยสนับสนุนใหเกิดการผลิต
- กุมภวาป
- เครื่องชั่งขนาด 3
X8 m
ใชเช็คพิกัด
พิกัด 50 ตัน
- โรงคลุม 10 X 10 m
- หนองวัวซอ
- รถเกี่ยวนวดขาว 67 แรงมา 1 คัน
- พรอมรถพวงลาก 4 ลอ
- กลุมทํานาศรี
- เครื่องซีลสุญญากาศ 1 เครื่อง
สําราญ อ.น้ําโสม
-สหกรณกองทุน
- รถบรรทุก 6 ลอ (4 ตัน) 1 คัน
สวนยางบานดอน
หอจํากัด
วังสามหมอ
ลานตากมันสําปะหลัง 2,064 ตร.
กม.
รวมทั้งสิ้น

งปม. (บ)
500,000
400,000
1,115,100
84,900
46,000
1,375,000
1,279,000
4,800,000

ทั้งนี้ การฝกอบรมใหความรูผูบริหารและผูนําสหกรณ ไดรับ
ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมครั้งที่แลวเรียบรอยแลว
สหกรณจังหวัดอุดรธานี

เหตุผลประกอบการพิจารณา เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล
ตองการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ดูแลเกษตรกรใหมีรายได
ที่เหมาะสมดวยวิธีการตางๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือใน
เรื่องปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอย
ตลอดจนถึงการใชกลไกตลาด ดูแลราคาสินคาเกษตรที่ราคาตกต่ําให
สูงขึ้น ในดานเกษตรกรรม รัฐบาลดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับ
โครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการ
ตางๆ และการสนับสนุนใหสหกรณที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทใน
ฐานะผูซื้อพืชผล จนถึงการแปรรูป และการสงออกได แลวแตกรณี เพื่อให
สหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซึ่งจะชวยคาน
อํานาจของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึ้น
แตสหกรณภายในกลุมจังหวัดยังขาดแคลนอุปกรณการตลาด
เพื่อสนับสนุนการผลิต การรวบรวม การแปรรูปสินคาเกษตรกร จึงได
เสนอโครงการดังกลาว
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ขอระเบียบ/กฏหมาย

สํานักงบประมาณ มีหนังสือ ดวนที่สุดที่ นร 0704/ว 20 ลง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ภายใตมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
1. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งเปนรายการใหมที่ไม
อยูในแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ไมวาจะเปน
การโอนในงบรายจายเดียวกันหรือตางงบรายจายในแผนงานเดียวกัน
จะตองเสนอขอความเห็นชอบตอรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลเพื่อปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ทั้งนี้ จะตองพิจารณา
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือของรัฐมนตรี หรือเพื่อ
การกระตุนเศรษฐกิจเทานั้น
2. รายการในงบลงทุนไมเกิน 2 ลานบาท ใหกอหนี้ผูกพันและ
เบิกจายงบประมาณใหทันภายในไตรมาสที่ 1 และหามโอนเปลี่ยนแปลง
รายการไปใชจายในรายการอื่น เวนแตกรณีดังตอไปนี้ ใหโอนเปลี่ยนแปลง
ไดโดยปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558
และที่แกไขเพิ่มเติม
(1) หมดความจําเปนตองดําเนินการ เนื่องจากมีการดําเนินการ
โดยใชเงินจากแหลงอื่นไปกอนแลว
(2) กรณี มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการที่ไมกระทบตอ
วัตถุประสงคของรายการภายในเขตพื้นที่จังหวัดเดียวกัน
(3) เงินงบประมาณเหลือจายจากการใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน
แลว
(4) เปนการรับโอนจากรายการที่วงเงินเกิน 2 ลานบาท ไป
สมทบรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ดําเนินการจัดหาแลว แตไมอาจ
จัดหาได ตามนัย ขอ 26 ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559
มีมติใหขยาย
ระยะเวลาการกอหนี้รายจายลงทุนที่มีวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท
ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559
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เลขานุการ

มติที่ประชุม

กรณีเปนการทบทวนรายการภายใตโครงการที่ไดรับความ
เห็นชอบตามมติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2558 แลว ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายที่ไมมี
ผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําป เนื่องจากนําโครงการอื่นที่อยูใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป ที่ไดรับความเห็นชอบ เกินกรอบวงเงิน ( y2)
มาดําเนินการแทน เปนอํานาจของ ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบ
แลว ใหขอความเห็นชอบตอรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลเพื่อปรับ
แผนการใชจายงบประมาณ ตาม ว 20 ดังกลาวขางตน และขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม เนื่องจากมีรายการที่เปน
คาครุภัณฑตอหนวยเกิน 1 ลานบาท ดังนั้น เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแลวให
สวนราชการที่รับผิดชอบ ขออนุมัติดําเนินโครงการ และดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางไวเปนการลวงหนาทุกรายการ โดยมีเงื่อนไขจะลงนามในสัญญา
ตอเมื่อไดรับแจงจากสํานักงบประมาณแลว
เห็นชอบ

4.2 จังหวัดเลยขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
โครงการพัฒนาดานชายแดนเพื่อรองรับ AEC และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
เลขานุการ
จังหวัดเลย มีหนังสือดวนที่สุดที่ ลย 0017.2/3426 ลงวันที่
25 กุมภาพันธ 2559 เรื่องขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเดิม โครงการพัฒนาดาน
ชายแดนเพื่อรองรับ AEC และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รายการ :
กอสรางขยายสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย - ลาว ดานพรมแดนบาน
นากระเซ็ง อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย งบประมาณ 40,000,000 บาท
เปลี่ยนเปน รายการ : ปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟสติกคอนกรีต สาย
ทางบานปากปวน - บานฟากนา (ทางเลี่ยงเมือง) ระยะทาง 5.400 กม.
งบประมาณ 40,000,000 บาท
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นายบัญญัติ ศรีอุทัย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

เหตุผลที่ยกเลิกเนื่องจากโครงการเดิมเปนโครงการระหวาง
ประเทศที่จะตองมีการลงนามตกลงวาดวยการกอสรางระหวางรัฐบาลไทย
และ สปป.ลาว กอนจึงจะสามารถเขาดําเนินการได จึงไมสามารถกอหนี้
ผูกพันไดทัน 31 มีนาคม 2559
โดยนําไปดําเนินการใหมภายใตโครงการเดิม รายการปรับปรุง
ซอมแซมผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายทางบานปากปวน - บานฟากนา
(ทางเลี่ยงเมือง) งบประมาณ 40,000,000 บาท
เหตุผลที่ดําเนินการใหม เนื่องจากถนนเดิมที่มีสภาพพื้นที่สัญจร
ไมเพียงพอกับผูสัญจรไปมา จึงขอปรับปรุงผิวจราจรใหเพียงพอกับการ
ขยายตัวของผูใชเสนทางที่เพิ่มขึ้น ทําใหสามารถแกไขปญหาในการสัญจร
ไปมาดังกลาวของนักทองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ได ลดการแออัด
การจราจร หลีกเลี่ยงการเดินทางสูตัวเมือง ตลอดจนสามารถยกระดับ
มาตรฐานทางและเปนทางเลี่ยงเมือง พัฒนาเสนทางในการเดินทางของ
นักทองเที่ยวและผูใชเสนทาง ใหมีความปลอดภัยในการเดินทาง
ลดมลพิษทางอากาศ และสามารถเดินทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตางๆ
ไดอยางเชื่อมโยงตอเนื่อง

นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์
ประธานหอการคากลุมจังหวัดฯ
ความเห็นเลขานุการ

มติที่ประชุม

ปจจุบันจังหวัดเลยยังไมมีบายพาส คือเสนรอบเมืองวงแหวน
รอบแรกของเมืองเลย เห็นควรใหการสนับสนุนเพราะเชื่อมโยง
ไปสูดานการคาทางดานทาลี่
เปนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งเปนรายการใหมที่ไม
อยูในแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม ว 20 ของสํานักงบประมาณ ตองเสนอ
ขอความเห็นชอบตอรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
เห็นชอบ
4.3 จังหวัดหนองคายขอความเห็นชอบ ใชงบประมาณเหลือจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
จังหวัดหนองคายมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นค 0017.2/75
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2559 แจงความประสงคขอใชเงินเหลือจาย เพื่อ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม ใน
วงเงิน 4,925,000 บาท ไดแก
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1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยว
เชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนรอบศูนยราชการจังหวัด
หนองคาย เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย งบประมาณ
4,500,000 บาท
2.โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร
ที่สําคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กลุมอาชีพแปรรูปกลวย
อําเภอสังคม งบประมาณ 425,000 บาท
รวมงบประมาณ

4,925,000 บาท

ขอระเบียบ/กฏหมาย

หนังสือ สํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลง
วันที่ 13 มกราคม 2559 ซักซอมความเขาใจมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพิ่มเติม ขอ 5 กรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
อื่นๆ ดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 เพิ่มเติมแลว และมีงบประมาณเหลือจายหากมีความจําเปน
เรงดวนตองใชงบประมาณเหลือจายดังกลาว ใหเสนอขอความเห็นชอบ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัดกอนดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณของหนวยงานแลวแตกรณีตอไป

เลขานุการ

ขอความเห็นผูแทนจากจังหวัดหนองคาย จะใหเสนอขอใช
งบประมาณเหลือจายในรอบแรกกอนวันที่ 7 มีนาคม 2559 หรือ รอบ
ที่สองกอนวันที่ 8 เมษายน 2559 เพราะถาใหเสนอในรอบแรก จะติด
เงื่อนไขตามมติ ครม. ที่จะตองกอหนี้ผูกพันใหเสร็จภายในวันที่ 31
มีนาคม 2559

นายสมหวัง อารียเอื้อ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

ขอใหเสนอในรอบที่สองกอนวันที่ 8 เมษายน 2559 จะไดไมมี
เงื่อนเวลามาจํากัด

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

~ 16 ~
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
5.1 โครงการบูรณาการขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชน
ที่ดินดานการเกษตร
ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดเชิญผูแทนสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาตินําเสนอโครงการบูรณาการขอมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินดานการเกษตร โครงการนํา
รอง ระยะที่ 2 จํานวน 16 จังหวัด ผานระบบวีดิทัศนทางไกล ( Video
Conference) เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2559 ณ หองประชุมศาลากลาง
จังหวัด และเชิญจังหวัดเขารับฟงขอมูลโครงการดังกลาว เพื่อเปนขอมูล
ใหจังหวัดพิจารณาเขารวมโครงการนํารองในระยะที่ 2 โดยพิจารณาจาก
ศักยภาพ ความพรอมของจังหวัด และ ตามความสมัครใจ จากผูแทน
กลุมจังหวัดๆ ละ 1 จังหวัด และขอใหจังหวัดแจงความประสงคเขารวม
โครงการใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
ในการนี้ ที่ประชุม จึงขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พิจารณา เขารวมโครงการดังกลาว
โดยพิจารณาความพรอมของจังหวัด และตามความสมัครใจ จากผูแทน
กลุมจังหวัดๆ ละ 1 จังหวัด หากจังหวัดใดมีความประสงคที่จะเปน
ตัวแทนของกลุมจังหวัดฯ เพื่อเปนจังหวัดนํารองระยะที่ 2 จํานวน 16
จังหวัด เพื่อจะไดแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
ประธาน

ขอใหเปนการเสนอตัวของจังหวัดแตละจังหวัดตามความ
สมัครใจ โดยขอใหดูสภาพของพื้นที่ดวยวาจังหวัดใดมีความพรอม
และจําเปนตองใชฐานขอมูลชุดนี้

ที่ประชุม ไดรวมพิจารณาและเสนอใหสงเขารวมโครงการ 3 จังหวัด
เรียงตามลําดับ ดังนี้ จังหวัดเลย,จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอุดรธานี
***********************************
ปดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ มาลินทร พันธุเดช ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร พันธุเดช)
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงชื่อ

ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

