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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 1/2560

ในวันพฤหสับดี ที่ 23 กุมภาพันธ 2560 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมแกรนด นาคา โรงแรมแกรนด นาคา (Grand Naga Hotel)

อําเภอเมืองอุดรธานี จงัหวัดอุดรธานี


1. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

3. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

4. นายนราวุฒิ  จันทรทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

5. นายจํารัส  นาแฉลม ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ/
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

6. นางสุวรรณี  ศิริวรรณหอม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นางสาวปริษาณ บุตรแสนลี (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางสาวมณีวรรณ พรหมพุทธา (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นางสาวไพรวัลย  ปชชามาตร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
11. นายณรงคเดช  เพชรสิงห (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
12. นายวิโรจน  พิเภก พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นางสุรัตดาร  นิลหม่ืนไวย ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
14. นายจิรทัต  สวรรคทัต เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นางสาวพัชนพร  พันธุชิน (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
16. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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17. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
18. นายประเทศ  แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
19. นายศราวุธ  สันตินันตรักษ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
20. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
21 . นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
22. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

23. นายคํากอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรมการ

24. นายฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

25. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

26. นายวุฒิพงษ  นิลนามะ นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

27. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

28. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจั งหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

29. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรมการ

30. นายณพล  เชยคําแหง (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

31. นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบูลย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

32. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ

33. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

34. นายเอกชัย  รัตนโสภา หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

35. นายสุธี  ศรีทัดจันทา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
2. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง

จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ ติดภารกิจ

4. ด.ต.เจนศึก  สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดภารกิจ

5. นางสวรรค  บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
6. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหา

ความยากจน จังหวัดเลย
กรรมการ ติดภารกิจ

7. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
8. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ
9. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ ติดภารกิจ

10. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม

1. นายบรรเจิด  สิทธิจู (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานหนองคาย
2. นายพัฒนากร  โลกธาตุ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
3. นายวินัย  สุทธิประภา รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
4. นายชัยวัฒน ภูมิวุฒิ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
5. นายสมเด็จ จําป นักวิชาการปาไมชํานาญการ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6
6. นายสุภโชค  พนาลิกุล ป.อาวุโส อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
7. นางสาวทัศณีญ  ชมพูวิเศษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
8. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

จังหวัดหนองบัวลําภู
9. นางสาวณัฎฐา  ไชยภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

จังหวัดหนองบัวลําภู
10. นางสุพัตตรา  กิบบินส จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภูจังหวัด

หนองบัวลําภู
11. นายทรงพล ผดุงนึก นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี
12. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
13. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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14. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
15. นายวีระภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
16. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
17. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
18. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
19. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
20. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
21. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
22. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

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

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2560

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 9/2559
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 9/2559 เม่ือวันจันทร ที่ 26 ธันวาคม 2559
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือ ที่ มท
0224 (อด)/ว 166 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 และไดเผยแพรลงบนเว็บไซต
ของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การประชุม
ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ันหากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุง
แกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อพิจารณา
3.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 - 2579)

กลุมจั งห วัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับแจ งจาก
กระทรวงมหาดไทย วา ตามบันทึกความตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด จังหวัดและกลุมจังหวัดไดรวมลงนามในบันทึก
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด
(Regional Operation Center : ROC) เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน ซึ่ง สป.มท.
ไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคล่ือนงานดังกลาวตั้งแตป พ.ศ.2556 เปนตนมา
อยางตอเน่ือง

ในการน้ี ปงบประมาณ พ.ศ.2560 สป.มท.ไดอนุมัติหลักการโครงการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ โดยไดกําหนด
กรอบการดําเนินงานและสนับสนุนงบประมาณใหกลุมจังหวัดทั้ง 18 กลุมจังหวัด
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)
และขอใหกลุมจังหวัดดําเนินการ ดังน้ี

(1) ดําเนินโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ระยะ
20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) โดยใหสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (OSM)
เปนหนวยดําเนินการ โดย สป.มท.จะโอนจัดสรรเงินงบประมาณใหสํานักงาน
จังหวัด (จังหวัดที่เปนหัวหนากลุมจังหวัด) เปนหนวยเบิกจายเงินงบประมาณ

(2) ประสานจังหวัดภายในกลุมจังหวัดใหความรวมมือในการดําเนิน
โครงการดังกลาว

(3) รายงานผลการดําเนินโครงการดังกลาวและผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณให สป.มท. ทราบ ทุกวันที่ 20 ของเดือนสุดทายในแตละไตรมาส

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เปนหนวยดําเนินโครงการฯ และสํานักงานจังหวัดอุดรธานี เปนหนวยเบิกจาย
งบประมาณ

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ดําเนินการวาจางที่ปรึกษาที่มี
ความรูความเช่ียวชาญ ประสบการณ และมีผลงานเปนที่ประจักษในเรื่องการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรของภาครัฐ โดยใหใชสถาบันการศึกษาเปนที่ปรึกษา
โครงการฯ

มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เงินกันไวเบิกเหล่ือมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้

เลขานุการ จังหวัดอุดรธานี ขอกันเงิน จํานวน 3 กิจกรรม ประกอบดวย
1) กิจกรรม ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนํ้าตกหินตั้ง ตําบล

กุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ และกอสรางอาคารเรือนนอน) ดําเนินการโดย สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 6 งบประมาณ 2,068,000 บาท

ผลการดําเนินงาน สัญญาเริ่มวันที่ 29 มีนาคม 2559 ส้ินสุดวันที่ 26
ตุลาคม 2559 ผลการดําเนินงานไดประมาณ 90% ขณะน้ีกําลังสงเบิกงานงวดที่
4 โดยจะมีการคิดคาปรับตามสัญญา

ผลการเบิกจาย เบิกจาย 1,120,800 บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย
947,200 บาท

นายสมเด็จ จําป สําหรับโครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนนํ้าตกหินตั้ง
(แทน) ผูอํานวยการสํานัก อยูระหวาง ดําเนินงานในงวดงานที่ 5 คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2560
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 6
(อุดรธาน)ี

ที่ประชุม รับทราบ
2) กิจกรรม ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าสิงห ตําบลขอนยูง

อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาศึกษาเสนทางธรรมชาติ
และกอสรางเรือนนอน) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 งบประมาณ
2,190,100 บาท

ผลการดําเนินงาน สัญญาเริ่มวันที่ 29 มีนาคม 2559 ส้ินสุดวันที่ 26
ตุลาคม 2559 ผลการดําเนินงานได 90% กําลังสงเบิกงานงวดที่ 3 และ 4 โดย
มีการขยายสัญญาออกไปอีก ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เน่ืองจากมีการ
ปรับเปล่ียนแบบแปลนตัวอาคาร คือ ยายหองนํ้าจากดานหลัง เน่ืองจากสถานที่
กอสรางไมปลอดภัยกับผูใชบริการ จึงมีการปรับเปล่ียนแบบตัวอาคาร

ผลการเบิกจาย เบิกจายแลว 696,534.65 บาท คงเหลือที่ยังไม
เบิกจาย 1,493,565.35 บาท

นายสมเด็จ จําป สําหรับโครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนถํ้าสิงห อยูระหวาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานัก ดําเนินงานในงวดงานที่ 5 คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2560
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 6
(อุดรธาน)ี
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ที่ประชุม รับทราบ
3) กิจกรรม โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 กิจกรรม แบงเปน 2
สวน คือการผลิต และการเผยแพร ส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ
ไดแก รายการโทรทัศน สปอตโฆษณา รายการขาวส้ัน ส่ือหนังสือพิมพ และส่ือ
Social Network งบประมาณ 7,950,000 บาท ดําเนินการโดย สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลว 7 งวด จากทั้งหมด 10 งวด รวมยอด
เบิกจาย 5,565,000 บาท คงเหลือ 2,385,000 บาท และอยูระหวาง
ดําเนินการทําเรื่องเบิกเงินอีก 2 งวดงาน คงเหลือ 1 งวดงาน ทั้งน้ี ไดขยาย
สัญญาจางออกไปอีก 36 วัน จากเดิมส้ินสุดสัญญา 22 ม.ค. 2560 เปนวันที่
27 ก.พ. 2560

ผลการเบิกจาย เบิกจายแลว 5,565,000 บาท

เลขานุการ ติดขัดเรื่องที่ กสทช. ใหงดรายการออกอากาศ ในชวงถวายความอาลัยแก
ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงไดมีการขยายสัญญาจางออกไป ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ
2560 โดยจะมีการออกอากาศรายสุดทายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2560 และ
จะสงมอบงานงวดสุดทาย

ที่ประชุม รับทราบ
เลขานุการ จังหวัดบึงกาฬ ขอกันเงิน จํานวน 1 โครงการ ประกอบดวย

1) กิจกรรม โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงการคาชายแดน
ทางหลวงหมายเลข 2026 CS.0100 ตอนหนองหิ้ง – เหลาหลวง อําเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ระหวาง กม.17+000 – กม.19+113 ระยะทาง 2.113
กิโลเมตร งบประมาณ 39,350,000 บาท

ผลการดําเนินงาน วงเงินจัดจาง 39,350,000 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 24
มกราคม 2560 เหตุผลที่ดําเนินการลาชา เน่ืองมาจากติดปญหาเรื่องเขาพื้นที่
ไมได คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา

ผลการเบิกจาย เบิกจายแลว 15,249,325 บาท คงเหลือที่ยังไม
เบิกจาย 24,100,625 บาท

นายจํารัส  นาแฉลม ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจายงบประมาณ
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
บึงกาฬ
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ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ จังหวัดหนองคาย ขอกันเงิน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือจัดทําลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว อําเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 4,950,000 บาท

ผลการดําเนินงาน สัญญาเริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดําเนินการไปแลว ประมาณ 72% อยูในข้ันตอน
การหลอปฏิมากรรมสวนหัวของพญานาค และทําการติดตั้งและสงเบิกจายเงิน
ตอไป

ผลการเบิกจาย เบิกจายแลว 940,500 บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย
4,009,500 บาท

นายชัยวัฒน ภูมิวุฒิ ดําเนินการได 90% ติดปญหาเรื่องการหลอปฏิมากรรม ขณะน้ีไดหลอ
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง เสร็จเรียบรอยแลว คงเหลือดําเนินการติดตั้ง คาดวาภายในเดือนมีนาคม จะ
จังหวัดหนองคาย ดําเนินการแลวเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ จังหวัดหนองบัวลําภู ขอกันเงิน จํานวน 2 กิจกรรม ประกอบดวย
1) กิจกรรม ปรับปรุงขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข 210

ตอนนาคําไฮ – วังสําราญ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง กม.
69+000 – กม.71+554 ระยะทาง 2.554 กิโลเมตร งบประมาณ
58,640,300 บาท

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางสงเอกสารเบิกจาย
งวดสุดทาย

ผลการเบิกจาย เบิกจายแลว 8,231,850 บาท  คงเหลือจํานวน
46,647,150 บาท

นายเอกชัย  รัตนโสภา ณ ปจจุบันไดเบิกจายแลวเสร็จเรียบรอยแลว
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ประชุม รับทราบ
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2) กิจกรรม ขุดลอกคําปลาหลาย บานภูพานทอง หมู 2 ตําบลหนองบัว
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 118,740 ลูกบาศกเมตร

ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 70% ผูรับจางแจงวาจะแลวเสร็จ
ภายในธันวาคม 2559 ณ ปจจุบันที่ทําการปกครองอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
แจงวาขอยกเลิกสัญญาจาง

ผลการเบิกจาย ยังไมมีการเบิกจาย

นายเอกชัย  รัตนโสภา อยูระหวางดําเนินการยกเลิกสัญญาจาง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

ประธาน ตรวจสอบวาสามารถเบิกจายเงินงบประมาณในสวนที่ดําเนินการแลวเสร็จ
วาสามารถเบิกจายได หรือไม และงบประมาณที่คงเหลือสามารถนํามาใชไดอีก
หรือไม

เลขานุการ รับทราบและดําเนินการตามขอส่ังการ

ที่ประชุม รับทราบ

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

งบลงทุน 355,728,000 บาท
งบดําเนินงาน 19,806,200 บาท
งบบริหารจัดการ 5,000,000 บาท

งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย เงินเหลือจาย
จังหวัดอุดรธานี 29,970,000 9,516,200 3,400,000 42,886,200 3,787,490 2,730,000
จังหวัดหนองคาย 127,000,000 - 400,000 127,400,000 1,008,919 24,348,000
จังหวัดเลย 69,727,000 2,870,000 400,000 72,997,000 670,559 425,000
จังหวัดหนองบัวลําภู 46,000,000 7,420,000 400,000 53,820,000 2,615,949 10,472,800
จังหวัดบึงกาฬ 83,031,000 - 400,000 83,431,000 6,166,560 152,200

รวมทั้งส้ิน 355,728,000 19,806,200 5,000,000 380,534,200 14,249,477 38,128,000

จังหวัด งบประมาณที่ได รับจัดสรร ตาม พรบ.
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เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ

3.3.1 จังหวัดอุดรธานี
เลขานุการ ในส วนของจั งห วัด อุดรธา นี  ได รั บอนุ มัติ งบประมาณ จํ านวน

39,486,200 บาท แบงเปน
งบลงทุน 29,970,000 บาท
งบดําเนินงาน 9,516,200 บาท
งบลงทุน ไดแก โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส การทองเที่ยวเช่ือมโยง

อาเซียน  งบประมาณ 27,240,000.- บาท ประกอบดวย 3 กิจกรรม
1) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.1071 ทางเขาแหลงทองเที่ยว

ทะเลบัวแดง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
งบประมาณ 9,970,000 บาท ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 20% สัญญาส้ินสุดวันที่ 26 เมษายน 2560

2) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.5044 แยก อด. 4013 ทางเขา
แหลงทองเที่ยววัดปาภูกอน อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.500
กิโลเมตร งบประมาณ 7,300,000 บาท ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี ดําเนินการได 10% สัญญาส้ินสุดวันที่ 26 เมษายน 2560

3) ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.2348 ทางเขาแหลงทองเที่ยว
วนอุทยานภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
งบประมาณ 9,970,000 บาท ดําเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี
ดําเนินการได 20% สัญญาส้ินสุดวันที่ 26 เมษายน 2560

กลุมจังหวัดฯ ไดประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการเรื่อง
การเบิกจายงบประมาณ แตหนวยงานรับผิดชอบยืนยันวาผูรับเหมาจะขอเบิกจาย
งบประมาณเพียงงวดเดียวเทาน้ัน

งบดําเนินงาน ไดแก
1. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากลในพื้นที่ภูฝอยลม

อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 1,377,200.- บาท ดําเนินการ
โดย สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 90%
เบิกจายแลว 1,179,400.- บาท

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแขงขัน งบประมาณ 1,889,000 บาท ดําเนินการโดย
สนง.จัดหางานจังหวัดอุดรธานี เบิกจายแลว 1,600,280.- บาท คาดวาภายใน
เดือนมีนาคม 2560 จะดําเนินการแลวเสร็จ
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3. โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัดอีสาน
ตอนบน ดําเนินการโดย สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ (OSM) เน่ืองจาก
มีการเปล่ียนหนวยงานรับผิดชอบจากสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุดรธานี
เปนสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ (OSM) ตามที่ไดขอมติที่ประชุม ก.บ.ก.
ครั้งที่ 7/2559 ขณะน้ีไดมีการประชุมราง TOR เสร็จเรียบรอยแลว กําลังอยูใน
ข้ันตอนเสนอ ผูวาราชการจังหวัด เพื่อลงประกาศหาตัวผูรับจาง ซึ่งคาดวาตนเดือน
มีนาคม 2560 จะหาตัวผูรับจางได คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณ 2560

ที่ประชุม รับทราบ

3.3.2 จังหวัดหนองคาย
นายสถาพร  พงษนาค จังหวัดหนองคายไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 2560 จํานวน 127 ลานบาท มีทั้งหมด จํานวน 2 โครงการใหญ 7 กิจกรรมยอย
หนองคาย สวนใหญจะเปนโครงการขนาดใหญ และไดมีการกอหน้ีผูกพันครบทุกโครงการแลว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ซึ่งประกอบดวย
หนองคาย 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน

จํานวน 3 กิจกรรม
1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข242 ตอนควบคุมที่ 0102

ตอนหนองบัว – ทาบอระหวาง กม.20+225 – กม.20+965 และ กม.
21+978 –กม.22+858 ตําบลโพนสา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ระยะทาง 1.620 กิโลเมตร งบประมาณ 33,827,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือแขวงการทางหนองคาย ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 3.301%
ยังไมเบิกจายงบประมาณ

1.2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข242 ตอนควบคุมที่ 0102
ตอนหนองบัว - ทาบอระหวาง กม.11+700 - กม.14+000 ตําบลปะโค
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร งบประมาณ
25,979,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงการทาง หนองคาย ผลการ
ดําเนินงาน ดําเนินการได 7.018% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

1.3 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข242 ตอนควบคุมที่ 0101
ตอน หนองคาย - หนองบัวระหวาง กม.0+075 - กม.0+835 ผานพื้นที่เทศบาล
เมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายระยะทาง 760.00 เมตร
งบประมาณ 22,340,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงการทาง
หนองคาย ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 2.551% ยังไมเบิกจายงบประมาณ
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2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 4 กิจกรรม
2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล งทองเที่ยววัดพระธาตุบั งพวน

ตําบลพระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ
9,361,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองคาย ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 5% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

2.2 พัฒนาศักยภาพแหล งทองเที่ยวพระธาตุบุ  ตําบลปะโค
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 6,180,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 15% เบิกจายแลว จํานวน 927,000.- บาท

2.3 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวถํ้าดินเพียง ตําบลผาตั้ ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 1,995,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการ
ดําเนินงาน ดําเนินการได 10% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

2.4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวผาตากเ ส้ือ ตําบลผาตั้ ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,970,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการ
ดําเนินงาน ดําเนินการได 10% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

ประธาน คาดวาจะแลวเสร็จทันทุกโครงการ และเรงรัดใหเบิกจายงบประมาณ

นายสถาพร  พงษนาค แลวเสร็จภายในปงบประมาณทุกโครงการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

ที่ประชุม รับทราบ

3.3.3 จังหวัดเลย

นายนราวุฒิ  จันทรทอง จังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 2560 งบประมาณ 69,727,000.- บาท มีทั้งหมด 3 โครงการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด จํานวน 4 กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
เลย 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน

จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก
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1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุมที่ 0101
ตอนปากภู – โคกใหญระหวาง กม.14+050 – กม.17+050 ตําบลกกดู
อํ า เภอเ มืองเลย จั งห วัดเลยระยะทาง 3 .000 กิโลเมตร งบประมาณ
43,130,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 จังหวัดเลย
กอหน้ีผูกพันแลว ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 7.32% ยังไมเบิกจาย
งบประมาณ

1.2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0202
ตอนปากชม – เชียงคานระหวาง กม.163+680 – กม.165+575 บานหวยซวก
ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคานจังหวัดเลย ระยะทาง 1.895 กิโลเมตร งบประมาณ
24,970,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จังหวัดเลย
กอหน้ีผูกพันแลว ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 10% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือ
กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
งบประมาณ 1,202,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเลย กอหน้ีผูกพันแลว ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 30% เบิกจาย
งบประมาณแลว จํานวน 366,000.- บาท

3. โครงการสงเสริมและพัฒนา SME กลุมจังหวัดภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 1 กิจกรรม คือ การสงเสริมและพัฒนา SME
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,870,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการได 20% เบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 571,779.- บาท

ที่ประชุม รับทราบ

3.3.4 จังหวัดหนองบัวลําภู
นายเอกชัย  รัตนโสภา จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด พ.ศ. 2560 งบประมาณ 53,208,800.- บาท มีทั้งหมด 3 โครงการ จํานวน 7
หนองบัวลําภู กิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก ปรับปรุงถนนสายถํ้าเอราวัณ- ถํ้าผาเวียง ตําบลนาแก
อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 2.280
กิโลเมตร และขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 6.317กิโลเมตร พรอมงาน
ระบบระบายนํ้า งบประมาณ 15,814,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ
ที่ทําการปกครองอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ลงนามในสัญญาเม่ือวันที่ 20
กุมภาพันธ 2560 ยังไมเบิกจายงบประมาณ
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2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือ
พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวถํ้าเอราวัณ อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
ประกอบดวย 5 กิจกรรมยอย ไดแก

2.1 กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
บานผาอินทรแปลง – บานแสงทองพัฒนา ตําบล วังทอง (ชวงที่ 1) บานแสงทอง
พัฒนา ตําบลวังทอง – บานหนองคอ ตําบลนาแก (ชวงที่ 2) ระยะทาง 5,500
เมตร งบประมาณ 14,034,000.- บาท อยูระหวางเรียกตัวผูรับจางมาลงนามใน
สัญญาจาง

2.2 กอสรางถนน คสล. สายบานแสงทองพัฒนา ตําบลวังทอง –
บานโคกกระทอ ตําบลนาเหลา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร งบประมาณ 1,392,900.- บาท ลงนามในสัญญาจางเม่ือวันที่ 20
กุมภาพันธ 2560

2.3 กอสรางถนน คสล. สายหลังภูผาวัง – บานผาอินทรแปลง
ตําบลวังทอง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,620,000.- บาท ลงนามในสัญญาจางเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ
2560

2.4 กอสรางถนน คสล. สายแยกบานแสงทองพัฒนา ตําบลวังทอง
– ภูรัง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,518 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร งบประมาณ
2,113,000.- บาท ลงนามในสัญญาจางเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560

2.5 ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. (โดยเสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต)
สายบานแสงทองพัฒนา ตําบลวังทอง – บานไทยนิยม ตําบลวังทอง
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
11,600 ตร.ม. งบประมาณ 4,118,700.- บาท อยูระหวางเรียกตัวผูรับจางมา
ลงนามในสัญญาจาง

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน จํานวน 1 กิจกรรม คือ พัฒนาดานทักษะชางฝมือ
ภาษา วัฒนธรรมตางประเทศของกลุมจังหวัด งบประมาณ 7,420,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู  เบิกจาย
งบประมาณแลว จํานวน 2,251,280.- บาท

ที่ประชุม รับทราบ
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3.3.5 จังหวัดบึงกาฬ
นายจํารัส  นาแฉลม จังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
ผูอํานวยการกลุมงาน 2560 งบประมาณ 83,031,000.- บาท มี 1 โครงการ จํานวน 5 กิจกรรม
ยุทธศาสตรและขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
เพื่อการพัฒนาจังหวัด 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด จํานวน 5 กิจกรรม ไดแก
บึงกาฬ 1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข222 ตอนควบคุมที่ 0202

ตอนทากกแดง - บึงกาฬระหวาง กม.83+000 - กม.84+500 อําเภอพรเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร งบประมาณ 39,900,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได
4.11% เบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 5,985,000.- บาท

1.2 ซอมสร าง ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสาย บก .3024
แยก ทล.212 – บานโสกกาม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร งบประมาณ 14,970,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ
คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 15% ยังไม
เบิกจายงบประมาณ

1.3 ซอมสร าง ผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสาย บก.3012
แยกทล.222 - บานผาสวรรค เขตอําเภอเมืองบึงกาฬและอําเภอพรเจริญ จังหวัด
บึงกาฬ ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร งบประมาณ 14,980,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 10%
ยังไมเบิกจายงบประมาณ

1.4 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสาย บก.3006 แยกทล.212 -
บานนาขามเขตอําเภอเมืองบึงกาฬและอําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง
1.880 กิโลเมตร งบประมาณ 7,278,800.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ อยูระหวางกําลังเขาดําเนินการ ยังไมเบิกจาย
งบประมาณ

1.5 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสาย บก.3009 แยกทล.212
- บานโนนจําปาทอง เขตอําเภอเมืองบึงกาฬ,อําเภอเซกา และอําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร งบประมาณ 5,750,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการ
ได 20% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

เลขานุการ รบกวนจังหวัดทุกจังหวัด เรงรัดดําเนินการเบิกจายงบประมาณ เน่ืองจาก
ขณะน้ีผลการเบิกจายของกลุมจังหวัดฯ อยูในระดับที่ 9 ของประเทศ ควรมี
การเรงรัดใหผูรับจางเบิกจายงบประมาณเปนงวดงาน เพื่อจะไดเพิ่มยอด
การเบิกจายงบประมาณ
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ที่ประชุม รับทราบ
๓.4 แผนงาน/โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและย่ังยืนใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐

เลขานุการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดจัดทําโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ
๗,๑๓๘,๘๓๙,๙๐๐ บาท

- สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ไดประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เม่ือวันที่ 27
มกราคม 2560 ณ อาคารรัฐสภา และที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ มีมติรับ
หลักการและเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี ในสวนของกลุมจังหวัดฯ ไดรับการพิจารณาเห็นชอบ
ในหลักการ เปนเงินงบประมาณ 4,327,099,900 บาท ซึ่งจําแนกเปน 2 หนวย
ดําเนินการ ไดแก

(1) งบสวนราชการ จํานวน 2,890,977,200 บาท ดังน้ี
๑.๑ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย (ปรับปรุงเสนทาง

เขาสูแหลงทองเที่ยวอุทยานเทิดพระเกียรติบานหมากแขง ,ภูลมโล (ซากุระ
เมืองไทย) จังหวัดเลย) งบประมาณ ๑๖,๒๓๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมชลประทาน (แหลงนํ้า
เพื่อสนับสนุนดานการเกษตร) งบประมาณ ๕๔๐,๙๑๐,๔๐๐ บาท

๑.๓ กระทรวงคมนาคม (ขยายเสนทางการจราจรเปน ๔ เลน
และปรับปรุงซอมแซมถนนเพื่อการทองเที่ยว/การคาการลงทุนและขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร)

๑.๓.๑ กรมทางหลวง     งบประมาณ ๑,๑๙๗,๙๖๙,๐๐๐ บาท
๑.๓.๒ กรมทางหลวงชนบท งบประมาณ ๑,๑๐๒,๗๔๕,๒๐๐ บาท

๑.๔ กระทรวงมหาดไทย
๑.๔.๑ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ขุดลอก ในพื้นที่

จว.หนองบัวลําภ)ู งบประมาณ ๑๑,๐๒๒,๖๐๐ บาท
๑.๔.๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง (พัฒนาและปรับปรุงแหลง

ทองเที่ยว ในพื้นที่ ๕ จว.) งบประมาณ ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
(2) งบกลุมจังหวัดฯ จํานวน 1,436,122,700 บาท ภายใตประเด็น

ยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร จํานวน 8 โครงการ โดยแยกงบประมาณเปนราย
จังหวัด ดังน้ี
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จังหวัด จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. อุดรธานี 6 231,250,335
2. หนองคาย 6 346,๔๗9,435
3. เลย 5 220,768,035
4. หนองบัวลําภู 4 20๙,๑๔๔,435
5. บึงกาฬ 3 428,๔๘๐,460

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,436,122,700

โดยทางกลุมจังหวัดฯ ไดมีการมอบอํานาจไปแลวตามคําส่ังกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ 1012/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ
2560 และไดจัดสงใหจังหวัดในกลุมจังหวัดเรียบรอยแลว ตามหนังสือ
กลุมจังหวัดฯ ดวนที่สุด ที่ มท 0224 (อด)/ว 800 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ
2560 โดยใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางไวกอน โดยมีเงื่อนไขวาจะกอหน้ีไดก็ตอเม่ือ
ไดรับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณแลวเทาน้ัน และกรณี
งบประมาณโครงการ วงเงินเกิน 50 ลานบาท กระทรวงมหาดไทยอยูระหวาง
หารือกรมบัญชีกลาง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแจงวา ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจใน
การลงนามอนุมัติโครงการแตใหสงวนสิทธิในการลงนามในสัญญาจางฯ ไวกอน
ทั้งน้ีกลุมจังหวัดฯ จะแจงแนวทางปฏิบัติใหทราบอีกครั้งหน่ึง เพื่อเปนการปองกัน
การทุจริต กลุมจังหวัดฯ ไดจัดทําปายเพื่อประกาศเพื่อเผยแพรรายละเอียด
โครงการดังกลาวฯ โดยทางกลุมจังหวัดฯ กําลังดําเนินการ ถาแลวเสร็จจะนําไป
ติดตั้งยังจังหวัดในกลุมจังหวัด ตอไป

ประธาน ในสวนของงบ Function แตละจังหวัดไดรับการจัดงบประมาณเทาไหร

เลขานุการ งบฟงกชัน Function ตามแผนงานโครงการตามแนวทางการสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนให กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําป พ .ศ. 2560
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รายละเอียดแยกรายจังหวัด ดังน้ี
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จังหวัด จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. อุดรธานี 4 451,999,000
2. หนองคาย 2 381,120,000
3. เลย 2 790,601,700
4. หนองบัวลําภู 2 293,072,600
5. บึงกาฬ 3 974,183,900

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,890,977,200

ประธาน โครงการเก่ียวกับการพัฒนาแหลงนํ้า จังหวัดในกลุมจังหวัด ไดรับการ
จัดสรรเทาไหร

เลขานุการ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนดานการเกษตร กิจกรรม
พัฒนาระบบกระจายนํ้าภายใตแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
พ.ศ. 2558 -2569 (แผนงานเรงดวนป 2560 เพิ่มเติม) แยกรายจังหวัด ดังน้ี

จังหวัด จํานวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
1. อุดรธานี 1/13 121,000,000
2. หนองคาย 1/5 142,500,000
3. เลย 2/5 94,462,500
4. หนองบัวลําภู 1/9 136,022,600
5. บึงกาฬ 1/5 101,410,400

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 595,395,500

โดยมีภาพรวมงบฟงกชัน Function และงบกลุมจังหวัด ดังน้ี
จังหวัด จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)

1. อุดรธานี 9 683,249,335
2. หนองคาย 8 727,599,435
3. เลย 6 1,011,369,735
4. หนองบัวลําภู 6 502,217,035
5. บึงกาฬ 6 1,402,664,360

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 595,395,500
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ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
4.1 การขอใชเงินงบประมาณเหลือจาย จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
กลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรณีไมกระทบแผน)

เลขานุการ หนังสือส่ังการ/แนวทางปฏิบัติ
หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 57 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ

2560 เรื่อง ซอมความเขาใจและกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจาย

ขอ 2.1 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายสําหรับแผนงาน งาน
โครงการ ผลผลิตใดๆยกเวนแผนงานบุคลากรภาครัฐ เพื่อดําเนินการชวยเหลือ
เยียวยา ฟนฟูผูประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซอมแซม บูรณะสถานที่ราชการหรือส่ิง
อันเปนสาธารณประโยชนของแผนดินที่ไดรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากอุทกภัยใน
จังหวัดภาคใต

ขอ 2.2 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายเพื่อการขับเคล่ือนการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตที่เหลือจาย ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวย
หลักเกณฑการโอนงบประมาณรายจายเพื่อการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2559

ขอ 2.3 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจายไปใชจายหรือสมทบ
เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว ใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนถือปฏิบัติตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22
พฤษภาคม 2550 แจงตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/
ว 77 เรื่องการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ช่ัวคราว ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550

ขอ 3 กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแผนงานบูรณาการ
หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี มีนโยบายใหนํางบประมาณเหลือจายไป
ดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล หรือภารกิจเรงดวนอ่ืนนอกเหนือจากขอ
2.1 ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีที่ กํากับดูแลแผนงานบูรณาการ หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

ทั้งน้ีสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานฯ
ในสวนของรายจายลงทุน พบวา ทุกโครงการไดดํา เ นินการจัดซื้อจัดจาง
และกอหน้ีผูกพันเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีงบประมาณเหลือจายฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 38,128,000.- บาท ดังน้ี
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- จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2,730,000.- บาท
- จังหวัดหนองคาย จํานวน 24,348,000.- บาท
- จังหวัดเลย จํานวน 425,000.- บาท
- จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 10,472,800.- บาท
- จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 152,200.- บาท
ทั้งน้ี จังหวัดอุดรธานี ยังไมขอใชเงินเหลือจาย เพราะจะรอดูการใชจายเงิน

เหลือจายของแตละจังหวัดกอน โดยมีจังหวัดที่ขอใชเงินเหลือจาย 3 จังหวัด ไดแก

นายสถาพร  พงษนาค จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นค 0017.2/28 ลงวันที่
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 16 มกราคม 2560เรื่องขออนุมัติใชเงินเหลือจายเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
หนองคาย (แทน) เรงดวนของประชาชน จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม รวมเปนเงิน
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 24,300,000.- บาท โดยผานการประชุม ก.บ.จ. ของจังหวัดหนองคาย

เรียบรอยแลว ดังน้ี

1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน จํานวน
2 กิจกรรม คือ

1.1 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายแยก ทล.2230 –
บานโคกสวาง ตําบลอุดมพร อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย งบประมาณ
9,700,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบคือ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย

1.2 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบานนาหนัง ตําบลนา
หนัง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 9,000,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเทีย่ว จํานวน 2 กิจกรรม คือ
2.1 กิจกรรมกอสร า ง ศูนยบริ การ นักทอง เที่ ยว วัดผาตากเ ส้ือ

ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 3,000,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

2.2 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม ตําบลเวียงคุก
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,600,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

คงเหลือยอดเงินเหลือจาย จํานวน 48,000.- บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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นายโชติ  เช้ือโชติ จังหวัดหนองบัวลําภู ตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลําภู ดวนที่สุด
รองผูวาราชการจังหวัด ที่ นภ 0017.2/1176 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง ขอใชเงินเหลือจายตาม
หนองบัวลําภู แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด โครงการ คือ โครงการพัฒนาสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
หนองบัวลําภู กิจกรรมจั ดทํ าลานค า ชุมชนให ไ ด มาตรฐาน ส ง เ สริ มการค าการลงทุน

และการทองเที่ยว กลุมจังหวัด ตลาดหวยเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 10,472,800.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู  คงเหลือยอดเงินเหลือจาย ไม มี เ น่ืองจากที่ตั้ ง เดิมติดถนน
และเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู จึงขอใหยายตลาดไปตั้งที่อ่ืน
จังหวัดหนองบัวลําภู จึงขอยายตลาดไปที่ใหม ซึ่งอยูในพื้นที่ของนิคมเชียงพิณ โดยมี
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน เปนผูบริหารจัดการ

ประธาน เปนพื้นที่อะไร

นายโชติ  เช้ือโชติ เปนพื้นที่นิคมเชียงพิณ ซึ่งไดรับอนุญาตเรียบรอยแลว ไมมีปญหา
รองผูวาราชการจังหวัด ในการเขาใชพื้นที่
หนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

ประธาน ผานที่ประชุม ก.บ.จ. ของจังหวัดหนองบัวลําภู แลวหรือไม

นายโชติ  เช้ือโชติ ผานที่ประชุม ก.บ.จ. ของจังหวัดหนองบัวลําภู เรียบรอยแลว
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายนราวุฒิ  จันทรทอง จังหวัดเลย ตามหนังสือจังหวัดเลย ดวนที่สุด ที่ ลย 0017.2/2291
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 เรื่องการขอใชงบประมาณเหลือจายตามแผนปฏิบัติ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
เลย พ.ศ. 2560 คือ โครงการพัฒนาสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว

กลุมจังหวัด กิจกรรมปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว งบประมาณ 400,000.-
บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงเลยที่ 1

คงเหลือยอดเงินเหลือจาย จํานวน 25,000.- บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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นายจํารัส  นาแฉลม จังหวัดบึงกาฬ ตามหนังสือจังหวัดบึงกาฬ ดวนที่สุด ที่ บก 0017.2
ผูอํานวยการกลุมงาน /2091 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 แจงคืนเงินเหลือจายโครงการตาม
ยุทธศาสตรและขอมูล แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดบึงกาฬ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด ไดตรวจสอบผลการจัดซื้อจัดจางโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตริาชการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว ปรากฏวา
บึงกาฬ มีเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง จํานวนทั้งส้ิน 152,200.- บาท จังหวัดบึงกาฬ

ขอคืนเงินจํานวนดังกลาว ใหกลุมจังหวัดฯ เพื่อนําเงินดังกลาวไปใชโครงการอ่ืนตอไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.2 การโอนทรัพยสิน โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร
ที่สําคัญ (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา) ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
กลุมจังหวัดฯ งบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 ใหแกสํานักงานสหกรณจังหวัด
อุดรธานี

เลขานุการ ตนเร่ือง
จากโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ

(ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา) เปนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินงบประมาณ 5,605,400 บาท โดยมีสํานักงาน
สหกรณจังหวัดอุดรธานี เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ โดยการจัดซื้อครุภัณฑ
การเกษตร และจัดจางส่ิงปลูกสรางเก่ียวกับการเกษตร ใหแกสหกรณการเกษตร
และกลุมเกษตรกร จํานวน 5 แหง ในพื้นที่เขตจังหวัดอุดรธานี เน่ืองจากสหกรณ
การเกษตร/กลุมเกษตรกรในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ยังขาดอุปกรณการตลาด การรวบรวม การแปรรูปสินคาเกษตร โดยมีรายละเอียด
กิจกรรม ดังน้ี

1. กิจกรรมดานขาว งบประมาณ 2,951,400.- บาท
1.1 เครื่องช่ังขนาด 3 X 8 เมตร พิกัด 50 ตัน ราคา 500,000.- บาท

และโรงคลุมขนาด 10 X 10 เมตร ราคา 400,000.- บาท จํานวน 1 แหง ใหแก
สหกรณการเกษตรกุมภวาป จํากัด

1.2 เครื่องช่ังขนาด 3 X 8 เมตร พิกัด 50 ตัน ราคา 550,000.- บาท
ใหแกสหกรณการเกษตรวังสามหมอจํากัด

1.3 รถเก่ียวนวดขาว ไมต่ํากวา 67 แรงมา จํานวน 1 คัน ราคา
1 , 1 1 5 , 1 0 0 . - บ า ท  พ ร อ ม ร ถ พ ว ง ล า ก ล อ  ร า ค า 8 4 , 9 0 0 บ า ท
รวม 1,200,000.- บาท ใหแก สหกรณการเกษตรหนองวัวซอจํากัด



~ 23 ~

1.4 โรงเรือนพรอมอุปกรณประกอบเพื่อสงเสริมการปลูกและรวบรวม
ขาวและถ่ัวเหลืองครบวงจร ราคา 255,400.- บาท ใหแกสหกรณการเกษตร
หนองวัวซอ จํากัด

1.5 เครื่องซีลสุญญากาศ 1 เครื่องๆ ละ 46,000.- บาท ใหแก
กลุมเกษตรกรทํานาศรีสําราญ

2. กิจกรรมดานมันสําปะหลัง งบประมาณ 1,279,000.- บาท ไดแก
2.1 ลานตาก สําหรับมันสําปะหลัง ขนาด 2,064 ตารางเมตร

งบประมาณ 1,279,000.- บาท ใหแก สหกรณการเกษตรวังสามหมอ จํากัด
3. กิจกรรมดานยางพารา งบประมาณ 1,375,000.- บาท ไดแก

3.1 รถบรรทุกหกลอ (4 ตัน 3,500 cc) จํานวน 1 คัน ราคา
1,375,000.- บาท  ใหแกสหกรณกองทุนสวนยางบานดอนหอ จํากัด

ทั้ง น้ี สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหนวยดําเนินการ
แจงความประสงคขอรับโอนทรัพยสินดังกลาว เพื่อนําไปใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ตอไป

ขอระเบียบ/ขอกฏหมาย
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/9730

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 เรื่อง การขออนุมัติยกเวนผอนผันการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กค 0423.3/ว 254 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพยของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1476
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง การขออนุมัติยกเวนผอนผันการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0212.1/ ว 1913
ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 เรื่อง การอนุมัติยกเวนผอนผันการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

สรุปขอระเบียบ/ขอกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติ ไดดังน้ี
(1) สําหรับพัสดุที่จัดหาไดจากการใชจายเงินงบประมาณของจังหวัด/

กลุมจังหวัด ตั้งแตป 2553 เกิดประโยชนมิตองเสียไป โดยมีหนวยงานรับผิดชอบที่
ชัดเจนเปนผูดูแลทรัพยสินดังกลาว จึงอนุมัติยกเวนผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดโอนพัสดุที่ไดจัด โดยใช
งบประมาณจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ซึ่งเปนพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใชงาน
ไดใหกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะ เปนหนวยงานผูรับโอนดวย
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เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
โดยการโอนพัสดุดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) กอนทุกครั้ง

(2) การที่จังหวัดและกลุมจังหวัดจะโอนที่ดินและส่ิงกอสรางไปใหสวน
ราชการอ่ืน หนวยงานตามกฏหมายวาดวยระเบียบราชการสวนทองถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจ จึงตองถือปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และการโอนจะกระทํา
ไดในลักษณะเปล่ียนแปลงผูใชประโยชนในที่ราชพัสดุเทาน้ัน โดยถือปฏิบัติ ดังน้ี

2.1 กรณีจังหวัด/กลุมจังหวัด จะโอนที่ดินและส่ิงกอสรางที่เปนที่
ราชพัสดุใหแกหนวยงานอ่ืนถือวาจังหวัด/กลุมจังหวัด เลิกใชประโยชนที่ราชพัสดุ
ซึ่งจะตองสงคืนใหกรมธนารักษตามขอ 34 (1) กฏกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยการสงคืนใหแสดงเหตุผลวาประสงคจะสงคืน
เพื่อใหหนวยงานใดเปนผูใชประโยชน

2.2 สวนราชการ หนวยงานตามกฏหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนซึ่งกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน ที่จะรับโอนที่ดินและส่ิงกอสรางจะตองถือปฏิบัติตามขอ 14
ของกฏกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยยื่นความประสงคขอใชที่
ราชพัสดุน้ันตอผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอ
ใชที่ราชพัสดุน้ัน เม่ือไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัดแลวใหทําความตก
ลงกับกรมธนารักษ เม่ือไดรับความยินยอมจากกรมธนารักษแลว จึงจะเขาใช
ประโยชนในที่ราชพัสดุได

จึ งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังห วัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โอนทรัพยสิน โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับ
สินคาเกษตรที่สําคัญ (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา) ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป กลุมจังหวัดฯ งบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 ใหกับสํานักงานสหกรณ
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ จะดําเนินการโอน
ทรัพยสินของโครงการดังกลาว ตามกฏระเบียบ และขอส่ังการที่เก่ียวของ ตอไป

ประธาน ในสวนทรัพยสินของกลุมจังหวัดฯ ยังมีอีกหลายรายการ ที่ยังไมไดมีการ
โอนทรพัยสิน

เลขานุการ เปนหนวยงานแรกที่กลุมจังหวัดฯ ไดดําเนินการเรื่องโอนทรัพยสินให
หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกลุมจังหวัดฯ ซึ่งไดรับการทวงติง จาก
ตรวจสอบกระทรวงมหาดไทย ตามรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินโครงการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ (ขาว ออย มันสําปะหลัง
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ยางพารา) ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหวางวันที่
19 – 30 ธันวาคม 2559 โดยมีขอสรุปที่เก่ียวของ ดังน้ี

1. การดําเนินการในข้ันตอนการขอเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ
จากกลุมจังหวัดฯ หากกลุมจังหวัดฯ มีวัตถุประสงค ที่จะมอบพัสดุใหแกหนวยงาน
ใดๆ  ตั้งแตตน ควรที่จะกําหนดหนวยงานรับโอนพัสดุไวในขอเสนอโครงการให
ชัดเจนซึ่งจะสงผลใหสวนราชการเขาของงบประมาณสามารถจัดหาแลวโอนพัสดุ
ใหแกหนวยงานน้ันไดตามกฏหมายกําหนดไดเลย

2. คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ควรติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง เพื่อนําผลการประเมินมา
ประกอบการพิจารณากอนการจัดสรรงบประมาณในโอกาศตอไป

นายสถาพร  พงษนาค สําหรับการโอนครุภัณฑ มี 2 กรณี คือ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 1. กรณีใชงบกอสรางอาคาร ตองข้ึนทะเบียนอาคารกับกรมธนารักษ ใน
หนองคาย (แทน) จังหวัด น้ันๆ
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 2. กรณีที่ใชงบกลุมจังหวัดฯ จะตองข้ึนทะเบียนทรัพยสินในภาพรวมของ

กลุมจังหวัดฯ ทั้งหมด กลุมจังหวัดฯ จะเปนเจาของทรัพยสินทั้งหมดที่เกิดจากการ
ใชงบประมาณของกลุมจังหวัดฯ ไดแก ครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง ตองข้ึนทะเบียน
ครุภัณฑของกลุมจังหวัดฯ โดยจะตองทําเปน 2 ลักษณะ ไดแก

(1) ข้ึนทะเบียนครุภัณฑ ที่ลงทะเบียนไวชัดเจน
(2) รายการที่ดิน ส่ิงปลูกสรางและครุภัณฑ ที่อยู ในระบบ

GFMIS กรณีถามีการโอนครุภัณฑใหสวนราชการอ่ืนแลว สวนราชการตองแจง
กลุมจังหวัดฯ ใหทราบดวย และสวนราชการน้ันตองไปข้ึนทะเบียนครุภัณฑของ
ตัวเองแลวแจงกลุมจังหวัดฯ วาไดข้ึนทะเบียนครุภัณฑเรียบรอยแลว กลุมจังหวัดฯ
จะไดทําเรื่องจําหนายออกจากระบบ GFMIS ดวย

สําหรับ ที่ดิน และส่ิงกอสราง ที่ ไมใชครุภัณฑ ตองข้ึนทะเบียนกับ
กรมธนารักษ แตกลุมจังหวัดฯ ก็ตองทําทะเบียนคุมไวดวย โดยข้ึนทะเบียนกับ
กรมธนารักษของจังหวัดน้ันๆ โดยปกติจะตองเปนเจาของงบประมาณน้ันๆ
ที่จะตองไปข้ึนทะเบียนเทาน้ัน แตเจาของงบประมาณก็สามารถมอบอํานาจใหได
แตตองลงในบันทึกวาเปนสมบัติของกลุมจังหวัดฯ และนําเขาที่ประชุม ก.บ.ก.
เพื่อโอนมอบทรัพยสินใหสวนราชการตางๆ

ประธาน ใหกลุมจังหวัดฯ ดําเนินการเรื่องการโอนมอบทรัพยสินใหหนวยงาน
เจาของโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกลุมจังหวัด โดยใหเริ่มตั้งแต
ปงบประมาณ 2553
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เลขานุการ รับดําเนินการตามขอส่ังการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

เลขานุการ เรื่องขอเชิญประชุมสัมมนาในหัวขอ “ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สู Thailand 4.0” และการทบทวน
แผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยเริ่มลงทะเบียน
เวลา 13.30 - 14.30 น. และเริ่มการเสวนาตั้งแตเวลา 14.30 น. เปนตนไป
โดยไดเชิญวิทยากร จํานวน 4 ทาน ซึ่งประกอบดวย

1. รอยตํารวจเอกนิติภมิูธณัฐ  ม่ิงรุจิราลัย
2. นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. รศ . ด ร . สุ เ ม ธ  แก นม ณี  ผู อํ า นวยกา รสถาบั นยุ ท ธศ าสต ร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. นายสินชัย  ถนอมสิน หัวหนาผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
โดยเปนการเสวนาในรูปองคขณะ เพื่อใหความรูเ ก่ียวกับการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อสู Thailand 4.0

โดยมีกลุมเปาหมายรวมทั้ง ก.บ.ก. และกลุมเปาหมายอ่ืนๆ ที่กลุมจังหวัด
ไดประสานไปแลว หลังเสร็จประชุมในชวงเย็นจะมีการเล้ียงอาหารพาแลง
ณ ทุงศรีเมือง ในเวลา 18.30 น. โดยใชรถรางในการรับสงผูเขารวมประชุมไป
บริเวณที่จัดเล้ียงพาแลง ณ ทุงศรีเมือง

ในสวนของวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 จะเปนการแบงกลุมเพื่ออภิปราย
แผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ในรอบแรก

และอีกหน่ึงเรื่อง คือ การเสนอของบประมาณมายังกลุมจังหวัดฯ รบกวน
ขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด จัดเตรียมเอกสารใหครบถวนกอนจัดสงกลุมจังหวัดฯ

***********************************
ปดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ


