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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
1. นายณรงค์ พลละเอียด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. นายประสงค์ คงเคารพธรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

3. นายธวัชชัย รักขนาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

4. นายปัญจชัย เลื่อมประเสร็ฐ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดหนองบัวลาภู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาภู

5. นายวสันต์ ไทยสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รองประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ

6. นายสมยงค์ ตระกูลจึง

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

7. นางสาววนิดา กองหล้า

(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

8. นางสาวมณีวรรณ พรหมทอง

(แทน) พาณิชย์จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

9. นางสาวฉวีวรรณ อินทร์นาเหลา

(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

10. นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเทศ (แทน) ผู้อานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1

กรรมการ

11. นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลาภู

กรรมการ

12. นายวิโรจน์ พิเภก

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

13. นายธงชัย ปัญญาทิพย์

(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

14. นายมนตรี หมวกไสว

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

กรรมการ

/นายอภิวัชร์ ...
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15. นายอภิวัชร์ สีสัตตรัตนะกุล

(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู

กรรมการ

16. นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์

(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

17. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจติ ร

(แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

18. นางพรพรรณ ชลประทาน

(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

กรรมการ

จังหวัดหนองคาย
19. นายชวลิต จบดี

(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย

กรรมการ

20. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิลัย

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสูง จังหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

21. นายสมัคร ราชบัวศรี

(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนากอก

กรรมการ

จังหวัดหนองบัวลาภู
22. นายมงคล สุมาลี

นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวลาภู

กรรมการ

23. นางเกษร บุดดา

ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กรรมการ

จังหวัดหนองบัวลาภู
24. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหน้าสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

กรรมการและ
เลขานุการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
25. นายจารัส นาแฉล้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ

26. นายพรพิทักษ์ อามาตร์ทัศน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดหนองบัวลาภู

27. นายโสภณ ทองโสภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดหนองคาย

28. นายรัฐกรณ์ สองเมืองสุข

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ไม่มาประชุม ...
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ผู้ไม่มาประชุม
1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

กรรมการ

ติดราชการ

2. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลาภู

กรรมการ

ติดราชการ

3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

ติดราชการ

4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

กรรมการ

ติดราชการ

5. นายกเทศมนตรีตาบลนามะเฟือง

กรรมการ

ติดราชการ

6. นายกเทศมนตรีตาบลบึงกาฬ

กรรมการ

ติดราชการ

7. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาข่า อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

ติดราชการ

8. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาสวย อาเภอเมือง จังหวัดเลย

กรรมการ

ติดราชการ

10. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

ติดราชการ

11. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

กรรมการ

ติดภารกิจ

12. นางวัฒนา พิธรัตน์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ

ติดภารกิจ

13. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กรรมการ

ติดภารกิจ

14. นางสวรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย

กรรมการ

ติดภารกิจ

15. นายเชิด สิงห์คาป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ

ติดภารกิจ

16. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย

กรรมการ

ติดภารกิจ

17. นายฉลาด สอดซ้าย คณะทางานองค์กรชุมชนตาบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ

ติดภารกิจ

18. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะทางานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

ติดภารกิจ

19. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

ติดราชการ

20. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ

ติดราชการ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดหนองคาย

/ผู้เข้าร่วมประชุม ...
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายทินกร แสงอาวุธ

ชลประทานอุดรธานี

2. นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง

กธจ.อุดรธานี

3. นายธง ช้างรักษา

เกษตรจังหวัดอุดรธานี

4. นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์

หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ

5. นายโนรี ตะถา

หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี

6. นายนรินทร์ บุญก้านตง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

7. นายเอกรินทร์ ชูวิชัย

สานักงานจังหวัดหนองบัวลาภู

8. นายวรวิทย์ รัตนมาลี

สานักงานจังหวัดหนองบัวลาภู

9. นายพิชัย พาศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

10. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

11. นายจรัส วงษ์ธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

12. นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

13. นางรสริน ศิริเกตุ

เจ้าหน้าที่สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

14. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช

เจ้าหน้าที่สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

15. นางสาวศิรินภา ฐานวิเศษ

เจ้าหน้าที่สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

15. นางสาวชาคริยา ใจขาน

เจ้าหน้าที่สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

16. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร

เจ้าหน้าที่สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

17. นางศศิกาญจน์ สนิทวงศ์ชัย นักวิเทศสัมพันธ์
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ก.บ.ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ 1 เป็นการประชุมครังที่ 1
ประจาปี 2558
เรื่องที่แจ้งให้ทราบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ใน
ฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติด
/ราชการที่กรุงเทพฯ ...
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ราชการที่ ก รุ ง เทพฯ ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ จึ ง มอบหมายให้
นายณรงค์ พลละเอี ย ด รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ด รธานี ในฐานะ
เลขานุการของ ก.บ.ก. เป็นประธานที่ประชุม
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2557
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครังที่ 8/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 26
ธันวาคม 2557 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ
ทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/ว 557 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2 5 5 8 แ ล ะ ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ล ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ฯ
ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก.
เพื่อให้ท่านตรวจสอบ แล้วนัน หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุ ง
แก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ
ครังที่แล้วได้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดฯ
ในปี 2557 – 2560 มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2559
ซึง่ ในรายละเอียดจะได้มีการมีการพูดคุยกันในวาระต่อไป
หากไม่ มี ก รรมการท่ า นใดแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ฯ ครั งที่
8/2557 ขอให้รับรองรายงานการประชุมฯ

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครังที่ 8/2557 เมื่อวันศุกร์
ที่ 26 ธันวาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2557

เลขานุการ

จากการทบทวนแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ และแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เ มื่ อ วั น ที่ 2 3 ม ก ร า ค ม 2 5 5 8 ที ม บู ร ณ า ก า ร ก ล า ง
ประกอบด้ ว ย ส านั ก งาน ก.พ.ร., ส านั ก พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ , ส านั ก งบประมาณ, กระทรวงมหาดไทย
ได้เชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ และ ผวจ.ในกลุ่มจังหวัด ฯ เพื่อร่วม
พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)
ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึง่ ในครังนันหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ

/ผู้ว่าราชการจังหวัด...
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ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางไปร่วมประชุมด้วยตนเอง สาหรับ
จังหวั ดอื่น ๆ ได้มอบหมายให้ ผู้ แ ทนในแต่ล ะจัง หวัด มีทั งท่า นรองผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าสานักงานจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุม
สรุปผลการพิจารณา
1) คุ ณ ภาพของแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ ค ะแนน 87
คะแนนเป็นลาดับที่ 5 จาก 18 กลุ่มจังหวัด และล าดับที่ 1 ของกลุ่ ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคะแนนคุณภาพแผนจะมีส่วนในการ
ก าหนดกรอบวงเงิ น งบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในเบืองต้นกลุ่มจังหวัดจะได้รับงบประมาณ
ตามกรอบการจัดสรรประมาณ 517,481,800 บาท
2) เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ที่ เ สนอใช้ ง บประมาณกลุ่ ม จั ง หวั ด ทั งสิ น 18 โครงการ งบประมาณ
1,117,374,850 บาท ดังนี
2.1 เห็ น คว ร สนั บ สนุ น 9 โ คร งกา ร ง บปร ะมา ณ
887,523,050 บาท แยกเป็น
1) ภายในกรอบวงเงิน (y1) 8 โครงการ
535,838,000 บาท
2) เกินกรอบวงเงิน (y2) 9 โครงการ 336,685,050
บาท
2.2 ไม่ เ ห็ น ควรสนั บ สนุ น 9 โครงการ งบประมาณ
239,851,800 บาท
2.3 โครงการที่ ส นั บ สนุ น ภายใต้ ก รอบวงเงิ น (y1)
ประกอบด้วย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว 3
โครงการ 364,138,000 บาท ได้แก่
(1) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอาเซียน งบประมาณ 236,236,000 บาท
(2) โ ครง การพั ฒนาแ ละป รั บ ปรุ งแหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว
งบประมาณ 117,502,000 บาท
(3) โครงการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ 10,000,000 บาท
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการลงทุ น ของ
ผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้าและบริการ จานวน 4 โครงการ
งบประมาณ 111,700,000 บาท ได้แก่
/1. โครงการพัฒนา...

~7~
(1) โครงการพั ฒ นาด้ า นชายแดนเพื่ อ รองรั บ AEC
และเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ 69,600,000 บาท
(2) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ และยกระดั บ มาตรฐาน
แรงงานเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น งบประมาณ
2,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒ นาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดน
สู่อาเซียน งบประมาณ 28,000,00. บาท
(4) โครงการพัฒนาด้านทักษะ ช่างฝีมือ ภาษา วัฒนธรรม
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ฯ ใ น ร ะ ดั บ ต่ า ก ว่ า ป ริ ญ ญ า ต รี
งบประมาณ 12,100,000 บาท
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรให้ ไ ด้
มาตรฐานอย่างครบวงจร 1 โครงการ งบประมาณ 60,000,000 บาท
ได้แก่
(1) โครงการท าการเกษตรแบบมี พั น ธสั ญ ญา (Contact
Farming)
ซึง่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่ นบมา
ประธาน

สาหรับการพิจารณาจากคุณภาพของแผนทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้
คะแนน 87 คะแนน เป็นอันดับที่ 5 ของ 18 กลุ่มจังหวัดฯ ถ้าดูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะอยู่ในอับดับที่ 1
เบืองต้น ในปีงบประมาณ 2559 คงจะได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึน จากเดิมที่เคยได้ 300 กว่าล้านบาท ในปีก่อนๆ
คาดว่าจะได้รับประมาณ 500 กว่าล้านบาทในปี 2559 ในเบืองต้น
ทราบแล้วว่าจะได้รับการสนับสนุนในโครงการใดบ้าง อย่างไรก็ตาม
จะต้องดู ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายด้วย ปี 2558 ยังไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายจะต้องมาเร่งรัดกัน
ส่วนโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุนนัน ที่เรียกกันว่า y1
มี 8 โครงการ 500 กว่าล้านบาท y2 มี 8 - 9 โครงการ 336 ล้านบาท
ไม่เห็นควรได้รับการสนับสนุนโครงการ 239 ล้านบาท คือสาระสาคัญ
เบืองต้น ส่วนรายละเอียดนันไปเปิดตารางโครงการได้ว่ามีโครงการใดได้
บ้าง
สาหรับยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
เรื่องของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การปรับปรุงระบบโลจิสติก
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาเซียน การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์
/ยุทธศาสตร์ที่ 2 ...
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน ในการผลิต
สินค้าและบริการทังหลาย เรื่องของการพัฒนาการค้าชายแดน เรื่องของ
การพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดนสู่
อาเซียน รวมทังโครงการพัฒนาด้านทักษะช่างฝีมือ ภาษา วัฒนธรรม
ต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
อย่างครบวงจร 1 โครงการ งบประมาณ 60 ล้านบาท นาเรียนให้ทุก
ท่านได้ทราบและเตรียมการในรายละเอียดให้พร้อม เพื่อเตรียมที่จะชีแจง
เรื่องงบประมาณ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
เลขานุการ

นายโสภณ ทองโสภา
แทน หน.สนจ.หนองคาย

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (ที่ยังค้างอยู่)
กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท
และเป็ น งบพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ 8 โครงการ (54 กิ จ กรรมย่ อ ย)
งบประมาณ 311.363 ล้ า นบาท รวมทั งสิ น 316.364 ล้ า นบาท
มีผลการเบิกจ่ายจานวน 305.680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.62
ของงบประมาณทังหมด ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ แล้ ว เสร็ จ 6 โครงการ (52 กิ จ กรรมย่ อ ย) คงเหลื อ
อยู่ระหว่างดาเนินการ 2 โครงการ (2 กิจกรรมย่อย) ดังนี
1. ก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ ง หนองวั ง กระจั บ พร้ อ มอาคารประกอบ
บ้านฝ้าย ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ 8 ล้านบาท
2. ก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า – ขาออก/ห้องนา/โรงจอดรถ/
Booth เจ้าหน้าที่พร้อมระบบด่านศุล กากรหนองคาย งบประมาณ
19 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,526,500 บาท คงเหลือ 473,500 บาท
ขออนุญาตนาเรียนปัญหาอุปสรรคของ 2 กิจกรรมที่เบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จของงบกลุ่มฯ ปี 2556
กิจกรรมแรก กิจกรรมแก้มลิง หนองวังกระจับ พร้อมอาคาร
ประกอบบ้านฝ้าย ต.หาดคา อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ 8 ล้าน
บาท การเบิกจ่ายขณะนี เบิกจ่ายได้ที่ 5.9 ล้านบาทเศษ ยังไม่เบิกจ่าย
อยู่ที่ 2 ล้านบาทเศษ สาเหตุที่ยังเบิกจ่าย เพราะช่วงที่จะเข้าดาเนินงาน
/ปริมาณนาฝน...
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ปริมาณนาฝนอยู่ในระดับเต็มหนอง จึงยังไม่ได้ดาเนินการ หลังจากที่เข้า
ตรวจดูนาล้น ตามพืนที่โดยรอบชาวบ้านก็จะทานา ไม่ให้พร่องนา
(ระบายนา) ทังหมด ซึ่งจากการประสานงานกับหน่วยงานดาเนินการ
กรมการชลประทานได้แจ้งว่า ในขณะนีผู้รับจ้างได้เข้าพร่องนาแล้ว
เตรียมที่จะเข้าดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในฤดูร้อนปีนี
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า – ขาออก/
ห้ อ งน า/บู ธ (Booth)เจ้ า หน้ า ที่ พร้ อ มระบบ ด่ า นศุ ล กากรหนองคาย
งบประมาณ 19 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 18,526,500 บาท คงเหลือ
473,500 บาท งวดงานที่ยังไม่เบิกคืองานย้ายบูธเจ้าหน้าที่ ซึ่งของเดิม
บริเวณที่ตังอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทาง ซึ่งแขวงการทางฯ มี
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจร ทางแขวงการทางฯ จึงยัง
ไม่ให้ มีการดาเนินการปรับปรุง(ผิ ว ทางจราจร) เพราะถ้าหากทางด่า น
ศุลกากรฯ มีการดาเนินการโยกย้ายสถานที่ ทางแขวงการทางฯ จะต้องมา
ปรับปรุง(ผิวทางจราจร)ใหม่อีก จึงเป็นเหตุให้ชะลองวดงานนีไว้ก่อน
โดยจะได้เร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการให้เสร็จทัน
ภายในเดือนมีนาคม 2558 ต่อไป
ประธาน

ที่ประชุม

จะมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดกันเป็นระยะๆ
ต่อไป ขอให้เร่งรัดดาเนินการทัง 2 กิจกรรมให้เสร็จทันภายในเดือน
มีนาคมนี
รับทราบ
4.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (ที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ)

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นงบบริห ารจัดการ 5 ล้ านบาท
และเป็ น งบพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ 10 โครงการ (62 กิ จ กรรมย่ อ ย)
325 ล้านบาท รวมทังสิน 330 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวม
298.883 ล้ านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 90.57 ของงบประมาณ
ทั งหมด ผลการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ แล้ ว เสร็ จ
3 โครงการ (53 กิ จ กรรมย่ อ ย) อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ 7 โครงการ
(9 กิจกรรมย่อย) ขออนุญาตให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ชีแจงที่ประชุม
ไปตามลาดับ ดังนี

/จังหวัดอุดรธานี...
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จังหวัดอุดรธานี
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี
ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
งบประมาณ 3,000,000 บาท
นายโนรี ตะภา
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน
กุมภวาปี

ในส่วนของงบดาเนินงาน ได้ดาเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
จะคงเหลืองบลงทุนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง มีหอดูนก 2 หลัง และสะพานเส้น
ทางศึกษาธรรมชาติทางนา ทาสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าดาเนิน
การ แต่ได้ประสานงานกับทางผู้รับจ้างแล้ว ประมาณเสร็จสินฤดูกาล
ท่องเที่ยว ในครังแรก ผู้รับจ้างได้แจ้งว่าจะเข้าดาเนินงานช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ กระทั่งตอนนีทางผู้รับจ้างยังไม่ได้เริ่มดาเนินงานประมาณสิน
เดือนนีจะปิดเทศกาลท่องเที่ยว

ประธาน

แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดาเนินการ และกากับดูแลแบบก่อสร้าง
ให้ดี ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ขอให้เร่งรัดดาเนินการด้วย เพราะเลย
กาหนดเวลามามากแล้ว
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูหินจอมธาตุ ต.กุดจับ
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ 3,000,000 บาท ก่อหนี
2,610,000 บาท ลงนามในสัญญา 25 กันยายน 2557 และมีการ
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมอุทยานเมื่อ 11 กุมภาพันธ์
2558 (เริ่มสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2558 สินสุด 10 สิงหาคม 2558)

นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์
หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อหนีผูกพันฯ ในปี 2557 จานวน
2,610,000 บาท มี ง บฯ เหลื อ จากการก่ อ หนี 389,000 บาท
รายงานขอใช้แบบไม่มีโครงการฯ ปรากฏว่าสานักงบประมาณไม่อนุมัติ
เป็นอันว่าตกไป
ที่ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ระบุใน
สัญญาว่า “จะเข้าดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เข้า
ดาเนินการ” คือ อาจจะต้องได้รับการอนุญาตจาก กรมอุทยานสัตว์ป่า
แห่งชาติและพันธุ์พืช ต่อมา กรมอุทยานฯ ได้ทักท้วงในเรื่องของแบบ ซึ่ง
ไม่กลมกลืนกับธรรมชาติ มี 3 รายการ เช่น
ปลูกถั่วกัลกัตตา ซึ่งเป็นพืชต่างประเทศ ซึ่งก็ได้เปลี่ยนเป็นผัก บุ้ง
รัว ซึ่งก็เป็นพืชท้องถิ่นและมีความสวยงาม เป็นพืชบนดิน สีของวัสดุที่ใช้
ไม่กลมกลืน ซึ่งได้แก้ไขแล้ว

/ห้องนาอีก 1 ห้อง ...
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ห้องนาอีก 1 ห้องของสุภาพสตรีเปลี่ยนจากแบบส้วมซึมเป็นแบบ
ชักโครก ใช้วงเงินฯ เดิม ซึ่งได้ลงนามและได้เชิญผู้ว่าจ้างมาลงนามใน
สัญญาแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเรียกว่าเป็นสัญญาเพิ่มเติม
และแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ ซึ่งในสัญญาเพิ่มเติมนันระบุว่า “เข้า
ดาเนินการตังแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และสินสุดสัญญาวันที่ 10
สิงหาคม 2558 รวมเวลา 80 วัน ขณะนีผู้รับจ้างได้เข้าดาเนินการเตรียม
อุปกรณ์ในพืนทีไ่ ว้แล้ว จะนาเรียนความคืบหน้าในการประชุม ก.บ.ก.
ครังต่อไป
ประธาน
นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์
หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ

ขอทราบกิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1. ก่อสร้างถนนลูกรัง/ถนนคอนกรีต ตังแต่หมู่บ้าน
ห้วยยางคาไปถึงที่ทาการวนอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ 1 กิโลเมตร
กิจกรรมที่ 2. ปรับปรุงทางเข้า โดยรอบป้ายประชาสัมพันธ์ พืนที่
5 ไร่ เพื่อที่จะปลูกผักบุ้งรัว เป็นพืชคลุมดินให้มีความสวยงาม ซึ่งทางเข้า
ยังเป็นป่ารก
กิจกรรมที่ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถั่วกัลกัตตา ก็จะเปลี่ยนเป็นผักบุ้ง
รัว และไม้ดอกไม้ประดับให้มีความสวยงาม ซึ่งจุดปรับปรุงภูมิทัศน์นีมี 2
จุด คือ จุดทางเข้าและบริเวณถัดเข้าไป
กิจกรรมที่ 4. ปรับปรุงบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว ก่อสร้าง
พื นที่ ร ะเบี ย ง มี ศู น ย์ บ ริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง กรมอุ ท ยานท าอยู่ แ ล้ ว
ซึ่งใช้งบกรมฯ ทา เป็นงบดาเนินงานไม่มากมาย ค่อนข้างเป็นแบบ
ธรรมชาติพืนที่จะดูแคบไปเมื่อมีค่ายต่างๆ ที่เดินทางเข้ามาพัก พืนที่จะไม่
เพียงพอเพราะรองรับได้ไม่เกิน 100 คน จะทาพืนที่ระเบียงยื่นออกมาให้
มีพืนที่กว้างขึน รองรับได้ประมาณ 300 – 400 คน
กิจกรรมที่ 5. ปรับปรุงก่อสร้างบริเวณเวทีกลางแจ้งซึ่งเป็น
บริเวณใกล้ๆ กัน เวทีตรงนีใช้เป็นทางเชื่อมกับก้อนหิน ซึ่งทางเข้าจะเป็น
ก้อนหิน ใช้สาหรับทากิจกรรม การแสดงต่างๆ กิจกรรมนันทนาการของ
ค่ายเยาวชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป
กิจกรรมที่ 6. ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถ เทพืนหินคลุก ส่วนนี
จะทาได้โดยง่าย โดยปรับปรุงพืนที่และเอาหินคลุกเท ใช้เป็นลานจอดรถ
และกลมกลืนกับธรรมชาติ
กิจกรรมที่ 7. ก่อสร้างห้องนาชาย-หญิง จานวน 4 ห้อง ในส่วนนี
สาหรับห้องนาสุภาพสตรี เปลี่ยนจากห้องนาส้วมซึม 1 ห้อง เปลี่ยนเป็น
ห้องนาโถชักโครก ในวงเงินเดิม

/กิจกรรมที่ 8...
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กิจกรรมที่ 8. ก่อสร้างพืนที่พักริมทาง จานวน 4 หลัง ตามจุดที่
นักท่องเที่ยวจะไปใช้บริการในพืนที่นันทนาการเป็นจุดสาหรับนั่งพักผ่อน
หลบฝน หลบแดด
ขอเรียนให้ที่ประชุมโปรดทราบใน 8 กิจกรรมนี
ประธาน

กิจกรรมทังหมดนี เป็นกิจกรรมจ้างเหมาทังหมดหรือไม่ ใน
จานวนงบประมาณ 1,600,000 บาท ทาไมงบประมาณเพียงเท่านีถึง
สามารถทากิจกรรมได้ถึง 8 กิจกรรม

นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์
หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ

เป็นสัญญาจ้างเหมาราคาเดียว ในงบประมาณเพียงเท่านี จึง
พยายามทากิจกรรมให้ได้มากที่สุด เป็นอุทยานพืนที่เฉพาะป่า จานวน
25,000 ไร่

ประธาน

ขอให้เร่งรัดดาเนินการให้เสร็จสินโดยเร็วเพราะขันตอนการ
ทางานเริ่มเพียงการทาสัญญาเท่านัน และในส่วนของการเบิกงบ
ประมาณฯ ขอให้ประสานกับฝ่ายเลขาฯ ให้ดี จะได้ไม่มีปัญหา
3. สรรหาและจัดทาเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของกลุ่ม
จังหวัดฯ เพื่อหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดยืน ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดฯ เพื่อนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
งบประมาณ 1,000,000 บาท

เลขานุการ

การสรรหาและจัดทาเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของกลุ่ม
จังหวัด งบประมาณ 1,000,000 บาท ทางสานักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดฯ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปดาเนินการในลักษณะ
ศึกษาวิจัยอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อนาอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด
มารวมกันให้ เป็นแบรนด์ของกลุ่ มจังหวัดฯ (ตราประจากลุ่มจังหวัดฯ)
ซึ่งในด้านข้อมูลได้ดาเนินการเสร็จสินแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน
ประโยชน์ที่จะได้จากการทาโครงการนี คือ หลังจากที่ได้แบรนด์
กลุ่มจังหวัดฯ แล้ว จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในกลุ่มจังหวัดฯ
ได้ ใ ช้ แ บรนด์ นี เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม ฯ ไม่ ว่ าจะเป็ น ตราในการออก
หนังสือ หรือจัดทาสมุด, ไดอารี่, ของที่ระลึก จะออกมาในรูปแบบแบรนด์
ของกลุ่มจังหวัดฯ

ประธาน

ขอทราบรู ป แบบรายละเอี ย ดและสิ่ งที่ จ ะได้ รับ จากการสร้ า ง
แบรนด์ จากโลโก้นีคืออะไร และช่วยนาส่งแบรนด์นีไปยังจังหวัดต่างๆ ใน

/กลุ่มจังหวัดฯ...
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กลุ่ มจังหวัดฯ ให้ ได้เห็ นทั่ว กันด้วย เพื่อจะได้มีการแสดงข้อคิดเห็นกัน
ต่อไป และได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแล้ว จานวน 400,000 บาท
เลขานุการ

กาลังอยู่ในช่วงระหว่างนาส่งมอบงานแต่ยังมาไม่ถึงจังหวัด ขอ
อนุญาตคณะกรรมการทุกท่านพลิกไปยังหน้าปกเอกสารระเบียบวาระ
การประชุมฯ นี ของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็นแบรนด์ของกลุ่มจังหวัดฯ
จะเป็นรูปดอกบัว รูปไห รูปหม้อบ้านเชียง ฯลฯ ซึ่งจากการสารวจความ
เป็นมาของแบรนด์นีนันยังไม่ชัดเจน และยังไม่สื่อถึงความหมายของแต่ละ
จังหวัด จึงได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ศึกษาวิจัย ข้อมูลที่ได้ในแต่
ละจังหวัดมาบูรณาการให้เกิดแบรนด์
กระบวนการสร้างและจัดทาแบรนด์กลุ่มจังหวัดฯ ทางผู้รับจ้าง
ได้มีการเข้าพืนที่สารวจในกลุ่มจังหวัดฯ เก็บข้อมูลและพบกับผู้บริหาร
เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น น ามาประกอบการสร้ า งแบรนด์ และจะได้
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป
4. โครงการพัฒ นาศักยภาพผู้ ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
- ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ
4,700,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,902,250 บาท
- จัดอบรมผู้ ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 300,000บาท เบิกจ่าย
แล้ว 150,000 บาท

เลขานุการ

ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดติดราชการสาคัญที่จังหวัดขอนแก่น
จึงได้ชีแจงกับฝ่ายเลขานุการไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยนาเรียนคณะกรรมการฯ
โดยสรุป โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2 กิจกรรม
กิจกรรมแรก งบประมาณ 4,700,000 บาท มีการจ้างที่
ปรึกษาโครงการฯ มีการเบิกจ่ายแล้ว 2,900,000 บาทเศษแล้วและ
ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างส่งมอบงาน
กิจกรรมที่สอง จัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 300,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 150,000 บาท ที่เหลืออีก 150,000 บาท คาดว่าจะไม่มี
การใช้งบประมาณจานวนนี
/ประธาน...
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ประธาน

กาหนดระยะเวลาในการจ้างที่ปรึกษา ส่งมอบงานเมื่อไหร่ขอให้
ช่วยติดตามดูด้วย ในส่วนของการอบรมนันสินสุดแล้วหรือไม่ งบประมาณ
ที่เหลืออีก 150,000 บาท ก็ตกมาเป็นรายได้ของแผ่นดิน

เลขานุการ

คาดว่าสินสุดสัญญาจ้างแล้ว และอยู่ในระหว่างการส่งมอบงาน
ฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบและดาเนินการตามระเบียบต่อไป

เกษตรจังหวัดอุดรธานี

เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ประธาน

ที่ประชุม

นายโสภณ ทองโสภา
แทน หน.สนจ.หนองคาย

5. โครงการบริห ารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร
ที่สาคัญ งบประมาณ 6,617,772 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,586,957 บาท
โครงการนีเสร็จสินแล้ว แต่ยังคงมีเงินคงค้างจ่ายจานวน
30,000 บาทเศษ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่อง
หรือไม่ เพื่อจะได้แจ้งให้ทราบ
6. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการตลาด งบประมาณ
1,522,950 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,465,675 บาท
สาหรับโครงการนี ยังเหลืองบประมาณ 57,000 บาท จะ
ดาเนินการเข้าตรวจสอบ จะดาเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่คงค้างต่อไป
ขอให้ตรวจสอบผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย
หากมีเงินเหลืออยู่แต่ไม่ประสงค์จะใช้แล้ว ให้แจ้งกลุ่มจังหวัดฯ ทราบ
สาหรับจังหวัดอุดรธานีจานวน 6 โครงการ ขอยาว่าให้ช่วย
เร่งรัดการดาเนินงานด้วย เพราะเลยปีงบประมาณมาแล้ว และเรื่องของ
การดาเนินการทางการเงิน ขอให้ระมัดระวัง รอบคอบในการเบิกจ่ายด้วย
รับทราบ
จังหวัดหนองคาย
1. พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ววั ด ถ าดิ น เพี ย ง ต.ผาตั ง อ.สั ง คม
จ.หนองคาย 6,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,560,800 บาท
2. จัดทาพืนที่สัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพื่อประชา สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 6,012,760 บาท
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาวัดถาดินเพียง ต.ผาตัง อ.สังคม
จ.หนองคาย งบประมาณ 6,000,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
ทังหมด 5 กิจกรรมย่อย ซึ่ง 3 กิจกรรมย่อยแรกเบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน
4,500,000 บาท ยังคงเหลือ 2 กิจกรรมย่อยประมาณ 400,000
บาท/กิจกรรม ได้แก่
/กิจกรรมย่อยที่ 1...
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กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมสร้างห้องนาที่แหล่งท่องเที่ยววัดถา
ดินเพียง งบประมาณ 269,227 บาท สินสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 17
ธันวาคม 2557 ขณะนีดาเนินการปรับไปเรื่อยๆ ผลการดาเนินงานแล้ว
เสร็จร้อยละ 90 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณกลางเดือนมีนาคมนี
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งบประมาณ 170,000 บาท สินสุดสัญญาวันที่ 17 ธันวาคม 2557
ระหว่างนีอยู่ในระหว่างการดาเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ
กลางเดือนมีนาคมนี
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาพืนที่สัญลักษณ์ของเมือง
(Land Mark) เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ
23 ล้านบาท ขณะนีเบิกจ่ายไปแล้ว 6 ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 17
ล้านบาท สาเหตุล่าช้าเพราะมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ต้องขอ
ทาความตกลงกับสานักงบประมาณกรณีเป็นการก่อสร้างเกิน 10 ล้าน
ประธาน

การพัฒนาพืนที่สัญลักษณ์ของเมืองในส่วนของการประชา
สัมพันธ์ดาเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือการดาเนินงานในส่วนของ 17 ล้าน
บาทใช่หรือไม่ ดูจากรูปที่มีการนาเผยแพร่บนเฟซบุ๊ค กิจกรรมนีเสร็จไป
มากแล้ว มีรูปพญานาคพ่นนา ขอให้เร่งรัดดาเนินการ โดยงบประมาณที่
เหลืออีก 17 ล้านบาท ถ้าดาเนินการภายในวันที่ 23 มีนาคมนีซึ่งเป็นวัน
สินสุดสัญญา คาดว่ากิจกรรมนีจะดาเนินการเสร็จทันหรือไม่ เหลือเวลา
อีกประมาณ 20 วัน

นายโสภณ ทองโสภา
แทน หน.สนจ.หนองคาย

ในส่วนที่เป็นรูปพญานาคพ่นนานัน เป็นงบของจังหวัดหนองคาย
ส่วน Land Mark เป็นงบของกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้าง
ทังหมด 23 ล้านบาท จากการติดตามเบืองต้น ทราบว่าดาเนินการไป
มากแล้ว แต่ยังไม่ส่งเบิกจังหวัดจะได้เร่งรัดติดตามให้แล้วเสร็จตามสัญญา
ต่อไป

ประชุม

รับทราบ

นายวสันต์ ไทยสุวรรณ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

จังหวัดเลย
1. พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วบ้ า นไม้ เ ก่ า 100 ปี ต.เชี ย งคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย 5,000,000 บาท ก่อหนีแล้ว 4,988,000 บาท
ในส่วนของจังหวัดเลย โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านไม้
เก่า 100 ปี มีกิจกรรมติดตังศูนย์แม่ข่ายกระจายเสียง ติดตังเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียง ติดตังกล้องวงจรปิด ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ก่อสร้าง
ห้องนานักท่องเที่ยว ก่อสร้างรางระบายนา ขณะนีผู้รับจ้างได้ทางานเสร็จ

/เรียบร้อยและส่งมอบ.....

~ 16 ~
เรียบร้อยและส่งมอบงานเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างฯ ได้ทาการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเลย ได้ส่งมอบเอกสารให้กับทางสานักงานจังหวัดฯ ขณะนี
อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารแล้ว เพื่อเบิกจ่าย
ที่ประชุม

รับทราบ
4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นงบบริห ารจัดการ 5 ล้ านบาท
และเป็ น งบพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ 12 โครงการ (63 กิ จ กรรมย่ อ ย)
319.468 ล้านบาท รวมทังสิน 324.468 ล้านบาท ดังนี
จังหวัด
อุดรธานี
หนองคาย
เลย
หนองบัวลาภู
บึงกาฬ
รวม

ประธาน

ที่ประชุม

ได้รับ (บาท)
65,000,000
61,262,600
60,879,700
66,975,700
70,350,000
324,468,000

เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ
12,778,082
19.66
236,659
0.39
5,999,528
9.85
76,363
0.11
15,110,500
21.48
34,201,132
10.54

ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจา
ปี 2558 กาหนดเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสแรก ร้อยละ 32 ไตรมาส
ที่ 2 ร้อยละ 55 ภาพรวมยังต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นการเริ่มต้น
ปีงบประมาณ อยู่ในระหว่างการจัดซือจัดจ้างแต่ ณ วันนีไตรมาสที่ 2
แล้วจะต้องจัดหาตัวผู้รับจ้างให้ได้ทังหมดตามกติกา หากไม่ได้จะต้องมี
การชีแจงอีกมากมาย แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบผลงานของตนเอง
ซึ่งไม่ต้องการให้เป็นเช่นนัน ท่านต้องไปเร่งดาเนินการโครงการต่างๆ ที่ยัง
หาผู้รับจ้างไม่ได้ มีเวลาเพียง 1 เดือนเท่านันขอให้รีบดาเนินการ ส่วน
รายละเอียดจะมีการติดตามสอบถามผลการ ดาเนินงานกันในวาระต่อไป
ขอให้เร่งดาเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่าย หากโครงการใดได้จัดหา
ผู้รับจ้างแล้ว ขอให้เร่งดาเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป
รับทราบ
/4.4 แนวทาง.....
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เลขานุการ

4.4 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
สื บ เนื่ อ งจาก ส านั ก งบประมาณแจ้ ง แนวทางการบริ ห าร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มจังหวัด ดังนี
1) รายการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ มี ว งเงิ น ต่ อ หน่ ว ย
รายการละต่ากว่า 500 ล้านบาท ให้ดาเนินการจัดซือจัดจ้าง เพื่อให้
สามารถทาสัญญาก่อหนีผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี
งบประมาณ
2) รายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาภายในประเทศ ให้เร่งรัด
การเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
3) เป้ า หมายการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของ
งบประมาณรายจ่า ยลงทุน ภาพรวม ไม่ น้อยกว่ าร้อยละ 96 ของ
งบประมาณรายจ่าย
ต่ อ มาที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยงบ
ประมาณภาครัฐ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มีมติเกี่ยวกับมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ดังนี
1) เห็ นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ได้แก่
1.1) รายการที่ ล งนามในสั ญ ญาแล้ ว ให้ เ ร่ ง รั ด การ
ดาเนินงานเพื่อให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายได้ก่อนสินงวดงาน
หรือก่อนระยะเวลาสัญญาสินสุด
1.2) รายการที่ไม่สามารถก่อหนีได้ภายในไตรมาสที่ 1 แต่
อยู่ ใ นกระบวนการจั ด ซื อจั ด จ้ า งแล้ ว (ตั งแต่ ต อนการประกาศ
เชิญชวน) ให้เร่งรัดการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้
ภายในเดือนมกราคม 2558
1.3) รายการที่ ยั ง ไม่ ด าเนิ น การ (ยั ง ไม่ เ ริ่ ม ขั นตอนการ
ประกาศเชิ ญ ชวน) ให้ เ ร่ ง รั ด การประกาศจั ด ซื อจั ด จ้ า งภายในเดื อ น
มกราคม 2558 เพื่ อ ให้ ส ามารถลงนามในสั ญ ญาได้ ภ ายในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558 กรณีรายการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
รายการ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือน
/มีนาคม ...
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มีนาคม 2558 หากหน่วยงานใดไม่สามารถดาเนินการได้ภายในเดือน
มีนาคม 2558 ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมชื่อหน่วยงานพร้อมปัญหา
อุปสรรคของหน่วยงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณาภายในเดือนเมษายน 2558
1.4) การเบิ ก จ่ า ยงบฝึ ก อบรมและประชุ ม สั ม มนา ให้
หน่ ว ยงานเร่ ง รั ด การด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามแผนฝึ ก อบรม และ
ประชุมสัมมนาที่ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
2) เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณภาครั ฐ เป็ น ปั จ จั ย
สนับสนุนการขยายต่อของเศรษฐกิจในภาพรวม จึงเห็นสมควรที่รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดที่กากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกากับดูแลเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน
กลุ่มจังหวัดได้ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี
1. มี ค าสั่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ 91/2557 ลงวั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2557 แต่งตังคณะทางานติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด เป็นหัวหน้าคณะทางาน และหัวหน้าสานักงานจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด เป็นเลขานุการ มีห น้าที่ตรวจติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล้ ว ร า ย ง า น ใ ห้ หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ท ร า บ
(ตาม น.กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มท 0224(อด)/ว 2617 ลงวั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2557)
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณทังสิ น 324.468 ล้ านบาท ผลการ
เบิกจ่ายภาพรวม 47.143 ล้านบาท (ร้อยละ 14.53)
งบประมาณ
ลงทุน
ดาเนินงาน
รายจ่ายอืน่
รวม

ได้รับ
253.979
61.489
9.000
324.468

เบิกจ่าย
20.132
24.586
2.425
47.143

ร้อยละ
7.93
39.98
26.94
14.53

/3. ผลการก่อหนีผูกพัน...
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3. ผลการก่อหนีผูกพัน เฉพาะงบลงทุนทังสิน 37 รายการ
ก่อหนีแล้ว 15 รายการ คงเหลือ 22 รายการ ดังนี
ก่อหนี้
ยังไม่กอ่ หนี้
งบประมาณ
งบประมาณ
(รายการ)
(รายการ)
อุดรธานี
4 16.000
2
9.000
เลย
3 12.498
12 30.741
หนองคาย
3 22.000
3 38.912
บึงกาฬ
3 70.000
0
0
หนองบัวลาภู
2
8.892
5 40.518
รวมทัง้ หมด
15 129.390
22 119.171
จังหวัด

4. มีรายการที่ยังไม่สามารถก่อหนีผูกพัน (งบลงทุน) และยัง
ไม่สามารถดาเนินการได้ (งบดาเนินงาน) ซึ่งอยู่ระหว่างขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ ตามมติที่ประชุมครังที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 31
ตุ ล าคม 2557 ให้ ข อโอนเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณที่ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี จ านวน 5 รายการ
งบประมาณทังสิน 50.855 ล้านบาท ประกอบด้วย
4.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดน
สู่อาเซียน กิจกรรม ร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจ
การค้า (Business Matching) ร่ว มกับกรมส่ งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ งบประมาณ 5 ล้านบาท
4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน งบประมาณ 10 ล้านบาท
- การด าเนิ น การตามแผนความร่ ว มมื อ ด้ า นการ
ท่องเทีย่ ว “สามเหลี่ยมมรดกโลก บ้านเชียง-หลวงพระบาง-กวางนิงห์
ประจาปี พ.ศ.2557-2560” กิจกรรม ส่ งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงมรดกโลก (สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 3 ฝ่ายเพื่อ
จัดทาเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกัน) งบประมาณ 3 ล้านบาท
- พัฒนาพืนที่สาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี
รองรั บ การจั ด ตังหอประชุม นานาชาติแ ละการมาเยือ นของประเทศ
เพื่อนบ้าน งบประมาณ 7 ล้านบาท
/4.3 รายการปรับปรุง....
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4.3 รายการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 211 cs.0405
ตอนปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม.ที่ 183+700-กม.184+300
งบประมาณ 15.855 ล้านบาท
4.4 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดหนองคาย –
เลย ทางหลวง หมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตอนหนองสองห้อง
– ศรีเชีย งใหม่ ระหว่า ง กม. 32–090- กม. 33 +090 ระยะทาง
1 กม. (อยู่ ใ นพื นที่ บ้ า นน าโมง อ.ท่ า บ่ อ จ.หนองคาย) งบประมาณ
20 ล้านบาท
ประธาน

จังหวัดที่ก่อหนีแล้วเสร็จถึงคือ จังหวัดบึงกาฬ สาหรับจังหวัดที่
ยังก่อหนีไม่แล้วเสร็จติดปัญหาอุปสรรคด้านใดบ้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ก่อหนีผูกพันหมดแล้วทุกโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างการจัดทา
PO ในระบบ คงเหลือลงนามไม่ได้ คือ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติก
เชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างหนองคายเลย ทางหลวง 211 งบประมาณ 20 ล้านบาท เพราะอยู่ระหว่างขอโอน
เปลี่ยนแปลงพืนที่ดาเนินการ ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
กรณีค่าก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท ขณะนี ได้ผู้รับจ้างแล้วมีงบประมาณ
เหลือหลังจากการก่อหนี ประมาณ 640,000 บาทเศษ เมื่อได้รับอนุมัติ
จากสานักงบประมาณ สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

นายปัญจชัย เลื่อมประเสร็จ
หน.สนจ.หนองบัวลาภู

ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลาภู ก่อหนีผูกพันแล้ว 6 โครงการ
คงเหลือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีกุดกวางสร้อย งบประมาณ
9,000,000 บาท ซึ่งจะขอความเห็นชอบเพิ่มหน่วยดาเนินงาน ส่วนผล
เบิกจ่ายของจังหวัดหนองบัวลาภู ขอแก้ไขตัวเลข ตัวเลขที่ฝ่ายเลขาฯ ได้
ชีแจง อาจเป็นตัวเลขเดิม ขณะนีจังหวัดหนองบัว ลาภูได้ทาการเบิกไป
แล้ว 7.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27

เลขานุการ

ในส่ ว นของจั ง หวั ด อุ ด รธานี ที่ ยัง ไม่ ส ามารถก่ อ หนี หรื อ ยั ง ไม่
สามารถดาเนินการได้ 3 โครงการดังนี คือ
1) โครงการพัฒ นาพืนที่ส าธารณะหนองแด 7 ล้านบาท ของ
โยธาธิการและผังเมืองที่ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ กรณี
เปลี่ยนแปลงงบลงทุนที่นามาจากจังหวัดบึงกาฬ 15 ล้านบาท
2) โครงการก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ ง หนองกุ ง ใหญ่ พร้ อ มอาคาร
ประกอบ บ้านโพนสูง ต.ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จานวน 2 ล้านบาท ซึ่ง
ทางกรมชลประทานกาลังขอเปลี่ยนพืนที่ดาเนินการ
/3) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ....
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3) โครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การค้ า และการค้ า ชายแดนสู่
อาเซียน กิจกรรมกิจกรรมร่วมงานแสดงและจาหน่ายสินค้า และเจรจา
ธุรกิจการค้าฯ ของพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 5 ล้านบาท ซึ่งขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณ
นายวสันต์ ไทยสุวรรณ
แทน ผวจ.เลย

จังหวัดเลยขอปรับปรุงแก้ไขตัวเลข จานวนเบิกจ่าย จังหวัดเลย
เบิกจ่ายไป 16,167,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 16.5 การก่อหนียัง
เหลืออีก 10 โครงการ ขณะนีอยู่ในระหว่างดาเนินการ ก่อหนี ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม และมีโครงการที่อยู่ระหว่างขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณ งบประมาณ 15.855 ล้านบาท

ประธาน

ขอยาว่าภายในเดือนมีนาคม ขอให้ก่อหนีผูกพันให้ได้หากไม่ได้
คงต้องชีแจง ปัญหา อุปสรรคกัน ตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว ทุกจังหวัด
จะต้องมาชีแจงซึ่งไม่อยากให้ เป็นเช่นนัน เกรงว่าจะมีปัญหากับแผน
กระทบกับตัวโครงการ ฉะนัน ณ วันนีจะต้องรีบก่อหนีผู กพันให้ แล้ ว
เสร็จ งบลงทุนทังหลายจะต้องเร่งให้เสร็จ ถ้าเห็นท่าไม่ดีหรือติดขัด ด้วย
ระเบี ย บฯ ด้ ว ยส านั ก งบฯ อาจจะเปลี่ ย นโครงการฯ แต่ ใ ห้ จั ด อยู่ ใ น
ประเภทเดี ย วกั น ยุ ท ธศาสตร์ เ ดี ย วกั น เพื่ อ จะได้ ใ ห้ โ ครงการต่ า งๆ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ไม่เช่นนันจะมีปัญหาเบิกจ่ายด้วย
ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ที่ก่อหนีแล้ว ช่วยกรุณาลงข้อมูลใน
ระบบ PO ด้ ว ย เพราะข้ อมูล ที่ได้นี ดึงมาจากระบบ GFMIS ซึ่ง จะไป
ปรากฏที่หน่วยงานกลางด้วย
ให้ ฝ่ ายเลขานุการติดตามเรื่องการขอทาความตกลงกับส านัก
งบประมาณ อย่างใกล้ชิด

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
เลขานุการ

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ส านักงานทรัพ ยากรน าภาค 3 จัง หวัดอุด รธานี มี น. ที่ ทส.
0613/3679 ลว. 29 ตุลาคม 2557 แจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
ตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ
พัฒ นาและปรั บ ปรุง แหล่ ง น าเพื่ อ การเกษตร กิ จ กรรม ขุด ลอกหนอง
ศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จานวน 1,015,090.30 บาท ซึ่งเป็นเงิน
/คงเหลือจาก....
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คงเหลือจากการปรับลดค่างานในการแก้ไขแบบแปลนตามแบบก่อสร้าง
และได้ดาเนินงานแล้วเสร็จ โดยไม่ประสงค์จะใช้งบประมาณเหลือจ่ายนี
อีกต่อไป
โครงการชลประทานอุดรธานี มีหนังสือ ที่ กษ 0313.08/165
ลงวัน ที่ 24 กุม ภาพัน ธ์ 2558 ขอใช้ งบประมาณเหลื อ จ่า ยจ านวน
1,015,090 บาท เพื่อดาเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งนาเพื่อ
การเกษตร กิจกรรม ขุดลอกห้วยคะนานแล้ง บ.โนนสูงใหม่ ต.บ้านหยวก
อ.นาโสม จ.อุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งนาเพื่อการเกษตร
ให้ แ ก่ เ กษตรกรในพื นที่ บ้ า นโนนสู ง ใหม่ ต.บ้ า นหยวก อ.น าโสม
จ.อุดรธานี มีพืนที่รับประโยชน์ประมาณ 100 ไร่ กักเก็บนาได้ 37,000
ลบ.ม.
ข้อระเบียบ

ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุล าคม 2554 ข้อ 6 การใช้
งบประมาณเหลื อจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ได้ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้วให้นาความในข้อ 3 ข้อ 4
และ ข้อ 5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยที่
ข้อ 3 กรณีประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่
มี ผ ลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี และแผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัด ให้ หัวหน้ากลุ่มจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.
ข้อ 4 ก.บ.ก. มีอานาจพิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่กระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ดาเนินการตามระเบียบว่า
ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม แล้ ว
รายงานให้ ก.น.จ. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสินไตรมาส
ข้อ 5 กรณี ประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้
เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว ให้เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการด้านแผนและด้านงบประมาณ (อ.ก.น.จ.)
เมื่อ อ.ก.น.จ. แจ้งให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กลุ่มจังหวัดขอทา
ความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป (กรณี เป็นการใช้เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีงบประมาณ)

/ทังนี มาตรการเพิม่ ....
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ทังนี มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้มีการก่อหนีผูกพันให้ได้ภายในเดือน
มีนาคม 2558
ประธาน

เดิมเป็นโครงการของทรัพยากรนาภาคที่ 3 มีเงินเหลือประมาณ
ล้านกว่าบาท เงินที่เหลือเป็นเงินปรับลดค่างานมีการแก้ไขแบบแปลน
และลดค่างานลง ที่ยังเหลือ 1,015,090 กว่าบาท ต่อมา ทางโครงการ
ชลประทานอุดรธานีขอนางบประมาณเหลือ จ่ายจานวนนีไปใช้ เพื่อขุด
ลอกห้วยคะนานแล้ง บ้านโนนสูงใหม่ ตาบล บ้านหยวก อาเภอนาโสม
มีพืนที่ประมาณ 100 ไร่ กักเก็บนาได้ประมาณ 37,000 ลบ.ม.

นายทินกร แสงอาวุธ
ผู้แทน ผอ.ชลประทานอุดรธานี

เป็นโครงการขุดลอกลาห้วย เนือที่ประมาณ 100 ไร่ สามารถ
ขุดและเก็บกักนาได้ประมาณ 37,000 ลบ.ม. สามารถทาข้อผูกพันได้
ทันมีนาคมนี

ประธาน

แสดงว่าปัจจุบันลาห้วยตืนเขินจนไม่สามารถเก็บกักนาได้
ปัจจุบันห้วยคะนานแล้งนีแห้งแล้ง มีรูปถ่ายสถานที่ให้ดูไหม

กรมชลประทาน

ห้วยคะนานแล้งนีแห้งแล้ง แต่มีบางส่วนที่เก็บกักนาไว้

ประธาน

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องของนาเพื่อการเกษตรให้กับ
ประชาชนในพืนที่ ถ้าหากว่าขุดลอกลาห้วยตรงนีได้ เก็บนาได้ ขุดลอก
แล้วมีนาไหลมา เก็บกักนาได้ประชาชนได้รับประโยชน์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

งบเหลือจากปี 2556 ต้องตกลงกับทางสานักงบประมาณ
ก่อนหรือไม่ ไม่น่าจะใช้ได้ ต้องไปขอใหม่เพราะข้ามปีงบประมาณไป
แล้ว พอไปทาสัญญา เงินไม่อยู่ในระบบ ลองถาม CBO สักหน่อยว่า
ตรงนี งบประมาณยังมีอยู่รึเปล่า เพราะโดยระเบียบใช้ต่อไม่ได้แล้ว

เลขานุการ

โดยระเบียบ ต้องขอทาความตกลงสานักงบประมาณ เนื่องจาก
เป็นการขอใช้ข้ามปีงบประมาณ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วต้องแจ้งไป
ยังสานักงบประมาณ ส่วนงบประมาณตรวจสอบแล้วยังคงอยู่ในระบบ
ตามสัญญาเดิม ฝ่ายเลขานุการจะขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
และหารือกรมบัญชีกลางไปพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบเงินในระบบ และ
แนวทางการใช้เงินดังกล่าว โดยโครงการชลประทานสามารถจัดทา
รายละเอียดเพื่อขออนุมัติโครงการและเตรียมเรื่องจัดซือจัดจ้างไว้ล่วง
หน้าและให้ระบุเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงบประมาณและหนังสือแจ้งจากกลุ่มจังหวัด

/มติที่ประชุม....
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มติที่ประชุม

เห็นชอบ ดาเนินการตามระเบียบ
5.2 ขอเปลี่ยนพื้นที่ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

เลขานุการ

ข้อระเบียบ

โครงการชลประทานอุดรธานี ที่ กษ 0313.08/136 ลว. 12
กุมภาพันธ์ 2558 ขอเปลี่ยนพืนที่ดาเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพืนฐาน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรม : ก่อสร้าง
แก้มลิงหนองครุใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ บ.โพนสูง ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน
จ.อุดรธานี งบประมาณ 2,000,000 บาท เป็น กิจกรรม : ขุดลอก
หนองปลาเสื่อม ระยะที่ 2 บ.ดอนหาด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
งบประมาณ 2,000,000 บาท เนื่องจากพืนที่เดิมมีหน่วยงานราชการ
อื่นได้ดาเนินการดังกล่าวไปแล้ว
ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒ นาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี
(ก) กิจกรรม
(ข) พืนที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่
ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด หรื อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการแทนโครงการเดิม

นายทินกร แสงอาวุธ
ชลประทานอุดรธานี

โครงการชลประทานอุดรธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ได้รับงบประมาณดาเนิน 4 โครงการ งบประมาณรวม 17 ล้านบาท มี
โครงการที่ไม่สามารถดาเนินงานได้คือ โครงการหนองครุใหญ่ เนื่องจาก
ซาซ้อนกับทางสานักทรัพยากรนา จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นพืนที่ขุด
ลอกหนองปลาเสื่อม เดิมเป็นพืนที่ประมาณ 40 ไร่ พืนที่รับประโยชน์
ประมาณ 300 ครัวเรือน งบประมาณ 2,000,000 บาท

/เป็นโครงการเดิม....
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เป็นโครงการเดิมที่เคยใช้งบประมาณไปแล้วบางส่วน บนเนือที่
20 ไร่ ในงบประมาณ 2,000,000 บาท ตามงบประมาณนีสามารถใช้
งบประมาณนีขุดลอกบนเนือที่ 15 ไร่ ความลึก 3 เมตร
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ดาเนินการตามระเบียบ
5.3 ขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เลขานุการ

สานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี มี น. ที่ อด 0009/67 ลว.
19 มกราคม 2558 ขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา)
จากเดิม งบดาเนินงาน 9,000,000 บาท เป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
การเกษตร จานวน 1,800,000 บาท ที่ เหลือ 7,200,000 บาท เป็น
งบดาเนินงานเหมือนเดิม

ข้อระเบียบ

ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554
ข้อ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒ นาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่
(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี
(ก) กิจกรรม
(ข) พืนที่ดาเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่
ในแผนปฏิบั ติ ราชการประจาปี ของจัง หวัด หรื อ แผนปฏิ บั ติร าชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด มาดาเนินการแทนโครงการเดิม

เกษตรจังหวัด

สาหรับโครงการนีเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจ จะประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา ส่วน
กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ คือ กิจกรรมของข้าว แต่เดิม
ขอใช้งบดาเนินการและงบผูกพันไป และที่ได้รับอนุมัตมิ าเป็นค่าดาเนิน
งานทังหมด จะดาเนินการทาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนฯ จะมีการรวม
เกษตรกรโดยการจัดซือเครื่องมือ 4 รายการนีให้กลุ่มเพื่อใช้ในการดาเนิน
/งานผลิตเมล็ดพันธุ์....
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งานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในพืนที่ ในแต่ละอาเภอ อาเภอละ 1 จุดๆ
ละ 9,000 บาท ส่งไปประจาที่สานักงานเขตอาเภอ เนื่องจากศูนย์
สุขภาพชุมชนฯ ในแต่ละอาเภอจะมีอยู่หลายศูนย์ ถ้าศูนย์ฯ ใดมีความ
จาเป็นที่จะต้องใช้ให้มาดาเนินการยืมที่สานักงานเกษตรอาเภอฯ ใช้
สาหรับการดาเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งดูแลงานโดยสานักงาน
เกษตรจังหวัดฯ ทัง 20 อาเภอ เริ่มใช้ในฤดูกาลผลิตปีหน้า เพราะปลูก
ข้าวช่วงนีไป จะไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกายน
ประธาน

ต้องการซือครุภัณฑ์จานวน 20 ชุดๆ ละ 90,000 บาท แต่ละ
ชุดประกอบด้วย เครื่องทาความสะอาด, เครื่องชั่งนาหนัก, เครื่องเย็บ
กระสอบ, เครื่องวัดความชืนข้าวเปลือก ต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจึงนาชุดนี
ไปทาความสะอาดไปบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในปี 2559 ขอให้ก่อหนี
ผูกพันให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เปลี่ยนหมวดงบประมาณตามที่เสนอ และให้ดาเนิน
การตามระเบียบ
5.4 ขอเปลี่ยนหน่วยดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

เลขานุการ

จังหวัดหนองบัวลาภู มี น. ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/2124
ลว.24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 เรื่ อ งขอเปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยด าเนิ น การ
ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้
มาตรฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม : พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านกุดกวางสร้อย งบประมาณ
9,000,000 บาท จากเดิมดาเนินการโดยอาเภอโนนสัง ขอเพิ่มหน่วย
งานรับผิดชอบให้เป็นไปตามภารกิจ ดังนี
1. ป รั บ ป รุ ง ถ น น ท า ง เ ข้ า ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก โ ด ย
อาเภอโนนสัง
2. ขยายเขตไฟฟ้า โดย อาเภอโนนสัง
3. ก่อสร้างซุ้มประตู โดย สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองบัวลาภู
4. การปรั บ ปรุ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม และภู มิ ทั ศ น์ โ ดยรอบ โดย
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลาภู
5. การปรั บ ปรุ ง หลุ ม ขุ ด ดิ น เดิ ม โดย สนง.โยธาธิ ก าร
และผังเมืองจังหวัดหนองบัวลาภู

/6. การจัดแสดงภายในอาคาร....
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6. การจั ด แสดงภายในอาคาร สนง.วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู
นายปัญจชัย เลื่อมประเสร็จ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดหนองบัวลาภู

จังหวัดหนองบัวลาภู ได้รับงบประมาณกิจกรรมปรับปรุงแหล่ง
โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ บ้านกุดกวางสร้อยงบประมาณ
9,000,000 บาทเศษ โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมดังนี
1. ปรับปรุงถนนทางเข้า
2. ขยายเขตไฟฟ้า
3. ก่อสร้างซุ้มประตู
4. การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เดิมและภูมิทัศน์โดยรอบ
5. การปรับปรุงหลุมขุดดินเดิม
6. การจัดแสดงภายในอาคาร
แต่เดิมได้มอบให้ทางอาเภอโนนสัง เป็นหน่วยดาเนินการเพียง
หน่ ว ยเดี ย ว ทางจั ง หวั ด ฯ เห็ น ว่ า กิ จ กรรมแต่ ล ะกิ จ กรรม น่ า จะมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงขอเพิ่มหน่วย กิจกรรมใดเหมาะกับหน่วยงานใด
ก็มอบหมายให้หน่วยงานนันดาเนินการ จึงเพิ่มขึนมาอีก 3 หน่วย คือ
1. ปรับปรุงถนนทางเข้า คอนกรีตเสริมเหล็ก
2. ขยายเขตไฟฟ้า
ได้มอบหมายให้อาเภอโนนสัง เป็นผู้ดาเนินการ
3. ก่อสร้างซุ้มประตู
4. การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เดิมและภูมิทัศน์โดยรอบ
5. การปรับปรุงหลุมขุดดินเดิม
ได้มอบหมายให้สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลาภู
เป็นผู้ดาเนินงาน
6. การจัดแสดงภายในอาคาร
ได้มอบหมายให้สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู เป็น
ผู้ดาเนินงาน

ประธาน

กิจกรรมดังกล่าวได้ถูกจัดแยกไว้อยู่แล้ว โดยมอบ อาเภอโนนสัง
เป็นเจ้าของโครงการทังหมด ใช่หรือไม่ ที่จังหวัดอุดรธานีมีพิพิธภัณฑ์
บ้านเชียง น่าจะขอความ ร่วมมือ ช่วยในทางวัฒนธรรม เพราะทาง
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงน่าจะมีความรู้และความเข้าใจในการจัดแสดงหลุมขุด
ค้นต่างๆ ที่บ้านเชียง และเป็นจังหวัดใกล้เคียง อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน
น่าจะขอความร่วมมือความสนับสนุนได้ ให้ทางพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงช่วย
/ทางจังหวัดหนองบัวลาภู....
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ทางจังหวัดหนองบัวลาภู จะช่วยเพิ่มมาตรฐานในการจัดแสดง มากขึน
อย่างน้อยทางบ้านเชียง อยู่ในระดับมรดกโลกแล้ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ขอ
ความสนับสนุนมาทางจังหวัดอุดรธานีได้และทางจังหวัดฯ จะประสาน
งานให้ สาหรับการขอเพิ่มหรือเปลี่ยนหน่วยดาเนินการ ไม่กระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ เพิ่มหน่วยดาเนินการตามที่เสนอ และดาเนินการตาม
ระเบียบ

เลขานุการ

5.5 ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จังหวัดบึงกาฬ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ บก 0017.2/1512
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องขอความเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือ
จ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558
จัง หวั ดบึ งกาฬ ได้รั บการจัด สรรงบประมาณตามแผนปฏิบั ติ
ราชการกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากกลุ่มจังหวัดฯ
รวมทังสิน 3 โครงการ งบประมาณ 70 ล้านบาท มีเงินคงเหลือจากการ
ก่ อ หนี ผู ก พั น จ านวน 307,617 บาท จึ ง ขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ ก.บ.ก. เพื่อนาไปจัดทากิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
“สบายดี ขี่ส องล้ อ เที่ ยวเขา ชมโขง” งบประมาณ 307,617 บาท
ซึ่งเป็นกิจกรรม Y2 (ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) ที่อยู่ใน
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดทังในและ
ต่างประเทศ

นายจารัส นาแฉล้ม
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดบึงกาฬ

ตามที่ทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงไปยังพืนที่
จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 70 ล้านบาท หลังจากการจัดซือจัดจ้าง
แล้วมีเงินเหลือจ่ายประมาณ 307,617 บาท ซึ่งทางผู้ว่าราชการ
จังหวัดฯ และ ก.บ.จ. ได้พิจารณาเห็นว่า ขณะนีจังหวัดบึงกาฬกาลังจะ
เปิดปีท่องเที่ยวของจังหวัด จึงจะขอให้เงินจานวนนีเพื่อที่จะใช้ใน
โครงการ “สบายดีขี่สองล้อ” สองล้อในที่นีหมายถึงจักรยาน “เที่ยวเขา
ชมโขง” ตามงบประมาณที่เหลือจ่าย ซึ่งโครงการในกิจกรรมนี ก็เป็น
กิจกรรมที่อยู่ใน y2 ภายใต้โครงการนี “โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการตลาด ทังในและต่างประเทศ”

/กิจกรรมจะมีการ....
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กิจกรรมจะมีการสมัครนักท่องเที่ยวปั่นจักรยาน 80 คนในพืนที่
ในกลุ่มจังหวัดๆ ละ 15 คน มีจังหวัดบึงกาฬ 20 คน รวม 80 คน จะมี
การปั่น (จักรยาน) เที่ยวไปตามริมโขงและภูเขา ส่วนในเรื่องของเส้นทาง
และจุดที่จะไปปั่นนัน จะมีคณะทางานมาพิจารณาอีกครังหนึ่ง ระยะเวลา
ดาเนินการประมาณเดือนสิงหาคม และนี่คือรายละเอียดกิจกรรมโดย
คร่าวๆ ส่วนรายละเอียด จะได้นาเรียนในที่ประชุมครังต่อไป หลังจาก
กรรมการได้มีการพิจารณา TOR เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อขอความ
เห็นชอบ
อีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. คือ เรื่อง
ของ “การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ” จากงบประมาณที่เป็นงบเหลือจ่าย
ซึ่งเป็นงบลงทุน ขอเปลี่ยนแปลงเป็นงบดาเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่จะต้องจัด
ประธาน

เป็นเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนีผูกพันทัง 3 โครงการ วงเงิน
70 ล้านบาท ก็ยังมีเงินคงเหลือจากการก่อหนีประมาณ 307,617 บาท
และเป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รับอนุมัติไว้อยู่ในยุทธศาสตร์เดียวกันเป็นงบ
ประมาณของจังหวัดบึงกาฬ ไม่น่ามีอะไรขัดข้อง
ที่ขออีกส่วนหนึ่งคือ ขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณด้วย จากงบ
ลงทุนเป็นงบดาเนินงาน เพื่อไปจัดทาโครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
การตลาดฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

เงินเหลือจ่ายตรงนี จะถูกคลุมโดย ว.13 หรือไม่ ถ้าเกิดมีการ
เปลี่ยนหมวด เปลี่ยนประเภท จากงบลงทุนเป็นงบดาเนินงาน ฝ่าย
เลขานุการควรตรวจสอบกับ CBO

เลขานุการ

งบประมาณเหลือจ่าย เป็นงบประมาณที่เหลือจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการแล้ว ให้ดาเนินการตามประกาศ
ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 “ข้อ 6 การใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการแล้ว ให้นาความข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม”
และตาม ว.13 ระบุไว้ว่า “ไม่รวมถึงเงินงบประมาณเหลือจ่าย
จากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณแล้ว โดยให้ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ดังนัน สามารถดาเนินการตามประกาศ ก.น.จ. และระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2548 ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการ คือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมีอานาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณราย
จ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้”
/สรุป คือ....
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สรุป คือ เมื่อที่ประชุม ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว เป็นอานาจของ
หัวหน้ากลุ่มฯ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายไปใช้ได้เลย
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้จังหวัดบึงกาฬใช้เงินเหลือจ่ายตามที่เสนอ และมอบ
ฝ่ายเลขานุการประสาน CBO ผลเป็นประการใด ให้แจ้งจังหวัดบึงกาฬ
ทราบโดยตรง

ระเบียบวาระที่ 6

6.1 การดาเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณปี พ.ศ. 2558

ประธาน

ขอยาเรื่องการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน โครงการไหนที่ทาสัญญาจัดซือ
จัดจ้างแล้ว ขอให้เร่งผู้รับจ้างให้รีบดาเนินการ ให้ดาเนินงานให้เสร็จก่อน
สัญญาจ้างงานก็ดี ขอให้รีบให้เร็วที่สุด เพราะว่ากระทบเรื่องของการเบิก
จ่ายเงิน กระทบถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานทัง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งแผนงานปฏิบัติราชการฯ ได้รับคะแนน 87 คะแนน
ตอนนีก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามแผน เรื่องของการเบิกจ่ายเงินแล้ว
และมีการตรวจสอบทุกระยะเลย ทังผู้ตรวจราชการของกระทรวง, สานัก
นายกฯ, ของกรมต่างๆ อยากให้กลุ่มจังหวัดฯ พั ฒนาไปได้โดยราบรื่น
ไม่มีปัญหา
เรื่องกระบวนการต่างๆ ขอให้ทาตรงไปตรงมา เพราะเวลานีมีผู้
ตรวจสอบเยอะ การตรวจสอบตามระบบ นอกระบบ ขอให้ช่วยกันดูช่วย
กันรับผิดชอบด้วย พูดในภาพรวม ไม่อยากให้มีปัญหาในจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดฯ

นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสานักงาน OSM

ขอหารือในเรื่องของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
มีแนวคิดที่จะรายงานให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ หรือท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานีได้ทราบ เดือนละ 2 ครัง เพื่อให้ทราบสถานะการเบิก
จ่ า ยข้ อ มู ล ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ ก ารด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยยั ง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะว่าในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดอุดรธานี ทางคลังจังหวัดฯ ก็จะมีการรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ทางจังหวัดซึ่งก็คือผมหัวหน้าสานักงาน
จังหวัดอุดรธานีผู้แทนในการรายงานกลุ่มจังหวัดฯ ก็จะได้มีข้อมูลนาเรียน
ท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
เป็นการประสานในทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานของ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ส่วนวิธีการจะขอให้เจ้าหน้าที่ ประสานไปอาจจะ
ขอรายงานเดือนละ 2 ครัง เป็นเอกสารเบืองต้นจะไม่ยุ่งยากอะไร

/ประการที่ 2....
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ประการที่ 2 จะเรียนให้ทราบว่าตอนนีผู้แทนของสานัก
งบประมาณ ได้มาติดต่อทางจังหวัดแล้ว ว่าจะมาขอใช้พืนที่ในศาลากลาง
จังหวัดเป็นที่ตังสานักงานใช้ชื่อว่า สานักงานจัดทางบประมาณเขตพืน
ที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดอุดรธานี
หนองคาย เลย หนองบัวลาภู บึงกาฬ โดยมีคุณพิชญา ลิขิตเดชาโรจน์
ผู้อานวยการจัดทางบประมาณเขต 4 เป็นนักวิเคราะห์งบประมาณระดับ
เชี่ยวชาญจะมาประจาที่จังหวัดอุดรธานี
ฉะนัน แนวทางต่อไปในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ไม่
ชัดเจนคงจะได้คาตอบที่ดีขึน ทางจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ หากมีข้อสงสัย
ในทางระเบียบ หรือทางปฏิบัติ สามารถสอบถามมาที่กลุ่มฯ ทางฝ่าย
เลขานุการจะสอบถามกับทางผู้แทนสานักงบประมาณให้ หรือจะสะดวก
มาพบก็ได้ จะอยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่ ชัน 5
ประธาน

เห็นด้วยกับเรื่องการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่
ท่านหัวหน้าสานักงานจังหวัดอุดรธานีเสนอ มอบฝ่ายเลขานุการ
ดาเนินการฯ แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เป็นหนังสือสาหรับสานักงาน
จัดทางบประมาณเขตพืนที่ 4 หากมีจุดที่ตัง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเมื่อใด

มติที่ประชุม

เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามที่ประธานมอบ
หมาย
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