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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

ครั้งที่ 1/2558 

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสบายดี ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

1. นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

ประธานกรรมการ 

2. นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธาน
กรรมการ 

3. นายธวชัชัย รักขนาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธาน
กรรมการ 

4. นายปัญจชัย เลื่อมประเสร็ฐ หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 

รองประธาน
กรรมการ 

5. นายวสันต์ ไทยสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

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) ผู้อ านวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ 

11. นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู 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) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 

16. นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

17. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจติร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 

18. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

19. นายชวลิต จบดี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ 

20. จ.ส.อ.ฉลอง   ภูวิลัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง  จังหวัด
อุดรธานี 

กรรมการ 

21. นายสมัคร ราชบัวศรี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก  

จังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการ 

22. นายมงคล สุมาลี นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 

23. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

จังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการ 

24. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี/ 

หัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการและ
เลขานุการ 

25. นายจ ารัส นาแฉล้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

26. นายพรพิทักษ์ อ ามาตร์ทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

27. นายโสภณ ทองโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

28. นายรัฐกรณ์ สองเมืองสุข นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

/ผู้ไมม่าประชุม ... 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 

2. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดราชการ 

3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 

4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 

5. นายกเทศมนตรีต าบลนามะเฟือง กรรมการ ติดราชการ 

6. นายกเทศมนตรีต าบลบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 

7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 

8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 

10. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 

11. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

      จังหวัดอุดรธาน ี

กรรมการ ติดภารกิจ 

12. นางวัฒนา พิธรัตน์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดภารกิจ 

13. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

      จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

14. นางสวรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 

15. นายเชิด สิงห์ค าป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน   
จังหวัดเลย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

16. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 

17. นายฉลาด สอดซ้าย คณะท างานองค์กรชุมชนต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 

18. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะท างานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 

19. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดราชการ 

20. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดราชการ 

 

 

 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม ... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม   

1. นายทินกร แสงอาวุธ ชลประทานอุดรธานี 

2. นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง กธจ.อุดรธานี 

3. นายธง ช้างรักษา เกษตรจังหวัดอุดรธานี 

4. นายชัยวัตต์ หัศกรรจ ์ หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ 

5. นายโนรี ตะถา หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 

6. นายนรินทร์ บุญก้านตง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 

7. นายเอกรินทร์ ชูวิชัย ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

8. นายวรวิทย์ รัตนมาล ี ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

9. นายพิชัย พาศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

10. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

11. นายจรัส วงษ์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

12. นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

13. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

14. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

15. นางสาวศิรินภา ฐานวิเศษ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

15. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

16. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

17. นางศศิกาญจน์ สนิทวงศ์ชัย  

 

นักวิเทศสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

ก.บ.ก. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ 1 เป็นการประชุมครั งที่ 1
ประจ าปี 2558  

  เรื่องท่ีแจ้งให้ทราบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ใน      
 ฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติด 

/ราชการที่กรุงเทพฯ ... 
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 ราชการที่กรุงเทพฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จึงมอบหมายให้    

นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ในฐานะ
เลขานุการของ ก.บ.ก. เป็นประธานที่ประชุม    

ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8/2557 
ประธาน   ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 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. 
เพ่ือให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั น  หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุง
แก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ  

   ครั งที่แล้วได้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดฯ 
ในปี 2557 – 2560 มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2559 
ซ่ึงในรายละเอียดจะได้มีการมีการพูดคุยกันในวาระต่อไป 

   หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ครั งที่ 
8/2557 ขอให้รับรองรายงานการประชุมฯ 

ที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 8/2557 เมื่อวันศุกร์       
     ที่ 26 ธันวาคม 2557 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 8/2557 เม่ือวันที่ 26 
ธันวาคม 2557 

เลขานุการ   จากการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559               

   เ มื่ อ วั นที่  2 3  มก ร า คม  2 55 8  ที ม บู ร ณา กา รก ล า ง              
ประกอบด้วย ส านักงาน ก.พ.ร., ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ส านักงบประมาณ, กระทรวงมหาดไทย                    
ได้เชิญประชุมหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ และ ผวจ.ในกลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือร่วม
พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) 
ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซ่ึงในครั งนั นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ  

          

/ผู้ว่าราชการจังหวัด... 
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 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางไปร่วมประชุมด้วยตนเอง ส าหรับ

จังหวัดอ่ืนๆ ได้มอบหมายให้ผู้แทนในแต่ละจังหวัด มีทั งท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุม 

   สรุปผลการพิจารณา 
1)  คุณภาพของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ได้คะแนน 87 

คะแนนเป็นล าดับที่ 5 จาก 18 กลุ่มจังหวัด และล าดับที่ 1 ของกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคะแนนคุณภาพแผนจะมีส่วนในการ
ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในเบื องต้นกลุ่มจังหวัดจะได้รับงบประมาณ
ตามกรอบการจัดสรรประมาณ 517,481,800 บาท 

2)  เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ที่เสนอใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัด ทั งสิ น 18 โครงการ งบประมาณ 
1,117,374,850 บาท ดังนี  

2.1  เ ห็ น คว ร สนั บ สนุ น  9  โ คร งกา ร  งบประมาณ 
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 เห็นควรสนับสนุน  9 โครงการ งบประมาณ 
239,851,800 บาท  

2.3  โครงการที่สนับสนุนภายใต้กรอบวงเงิน  (y1) 
ประกอบด้วย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 3 
โครงการ 364,138,000 บาท ได้แก่ 

(1) โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอาเซียน งบประมาณ 236,236,000 บาท 

(2) โ คร งการ พัฒนาและปรั บปรุ ง แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว 
งบประมาณ 117,502,000 บาท 

(3) โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว              
กลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ 10,000,000 บาท 
       ยุทธศาสตร์ที่  2 เพ่ิมขีดความสามารถการลงทุนของ
ผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้าและบริการ จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 111,700,000 บาท ได้แก่ 

/1. โครงการพัฒนา... 
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(1) โคร งการ พัฒนาด้ านชายแดนเ พ่ือรองรั บ  AEC                   
และเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ 69,600,000 บาท 

(2) โครงการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐาน
แรงงาน เ พ่ือ เ พ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขั น  งบประมาณ 
2,000,000 บาท 

(3) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดน              
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 ะดั บ ต่ า ก ว่ า ป ริ ญ ญ า ต รี                 
งบประมาณ 12,100,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานอย่างครบวงจร 1 โครงการ งบประมาณ 60,000,000 บาท 
ได้แก่ 

(1) โครงการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญา (Contact 
Farming)  

     ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่นบมา 

ประธาน      ส าหรับการพิจารณาจากคุณภาพของแผนทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้
     คะแนน 87 คะแนน เป็นอันดับที่ 5 ของ 18 กลุ่มจังหวัดฯ ถ้าดูภาค 
     ตะวันออกเฉียงเหนือ จะอยู่ในอับดับที่ 1  

      เบื องต้น ในปีงบประมาณ 2559 คงจะได้รับการจัดสรร 
     งบประมาณเพ่ิมขึ น จากเดิมที่เคยได้ 300 กว่าล้านบาท ในปีก่อนๆ    
     คาดว่าจะได้รับประมาณ 500 กว่าล้านบาทในปี 2559 ในเบื องต้น 
     ทราบแล้วว่าจะได้รับการสนับสนุนในโครงการใดบ้าง อย่างไรก็ตาม  
     จะต้องดู ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายด้วย ปี 2558 ยังไม่สามารถ 
     เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายจะต้องมาเร่งรัดกัน  

      ส่วนโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุนนั น ที่เรียกกันว่า y1  
     มี 8 โครงการ 500 กว่าล้านบาท y2 มี 8 - 9 โครงการ 336 ล้านบาท 
     ไม่เห็นควรได้รับการสนับสนุนโครงการ 239 ล้านบาท คือสาระส าคัญ 
     เบื องต้น ส่วนรายละเอียดนั นไปเปิดตารางโครงการได้ว่ามีโครงการใดได้
     บ้าง 
      ส าหรับยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1       
     เรื่องของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การปรับปรุงระบบโลจิสติก      
     การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาเซียน การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
     การประชาสัมพันธ์ 

/ยุทธศาสตร์ที่ 2 ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน ในการผลิต
สินค้าและบริการทั งหลาย เรื่องของการพัฒนาการค้าชายแดน เรื่องของ
การพัฒนาศักยภาพ และยกระดับมาตรฐานแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดนสู่
อาเซียน รวมทั งโครงการพัฒนาด้านทักษะช่างฝีมือ ภาษา วัฒนธรรม
ต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
อย่างครบวงจร 1 โครงการ งบประมาณ 60 ล้านบาท น าเรียนให้ทุก
ท่านได้ทราบและเตรียมการในรายละเอียดให้พร้อม เพื่อเตรียมที่จะชี แจง
เรื่องงบประมาณ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ 

ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (ที่ยังค้างอยู่) 

เลขานุการ   กลุ่มจังหวัดฯ  ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 
และเป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 8 โครงการ (54 กิจกรรมย่อย) 
งบประมาณ 311.363 ล้านบาท รวมทั งสิ น 316.364 ล้านบาท              
มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 305.680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.62 
ของงบประมาณทั งหมด ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา            
กลุ่มจังหวัดฯ แล้วเสร็จ 6 โครงการ (52 กิจกรรมย่อย) คงเหลือ                  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ (2 กิจกรรมย่อย) ดังนี  

1. ก่อสร้างแก้มลิง หนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ           
บ้านฝ้าย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ 8 ล้านบาท 

2. ก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า – ขาออก/ห้องน  า/โรงจอดรถ/
Booth เจ้าหน้าที่พร้อมระบบด่านศุลกากรหนองคาย งบประมาณ           
19 ล้านบาท เบิกจ่าย 18,526,500 บาท คงเหลือ 473,500 บาท 

นายโสภณ ทองโสภา  ขออนุญาตน าเรียนปัญหาอุปสรรคของ 2 กิจกรรมที่เบิกจ่ายไม่ 
แทน หน.สนจ.หนองคาย แล้วเสร็จของงบกลุ่มฯ ปี 2556  
  กิจกรรมแรก กิจกรรมแก้มลิง หนองวังกระจับ พร้อมอาคาร

ประกอบบ้านฝ้าย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ 8 ล้าน
บาท การเบิกจ่ายขณะนี  เบิกจ่ายไดท้ี่ 5.9 ล้านบาทเศษ ยังไม่เบิกจ่าย
อยู่ที่ 2 ล้านบาทเศษ สาเหตุที่ยังเบิกจ่าย เพราะช่วงที่จะเข้าด าเนินงาน 

         

/ปริมาณน  าฝน... 
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 ปริมาณน  าฝนอยู่ในระดับเต็มหนอง จึงยังไม่ได้ด าเนินการ หลังจากท่ีเข้า

ตรวจดูน  าล้น ตามพื นที่โดยรอบชาวบ้านก็จะท านา ไมใ่ห้พร่องน  า 
(ระบายน  า) ทั งหมด ซึ่งจากการประสานงานกับหน่วยงานด าเนินการ 
กรมการชลประทานได้แจ้งว่า ในขณะนี ผู้รับจ้างได้เข้าพร่องน  าแล้ว 
เตรียมที่จะเข้าด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในฤดูร้อนปีนี   

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า – ขาออก/
ห้องน  า/บูธ(Booth)เจ้าหน้าที่ พร้อมระบบ ด่านศุลกากรหนองคาย 
งบประมาณ 19 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 18,526,500 บาท คงเหลือ 
473,500 บาท งวดงานที่ยังไม่เบิกคืองานย้ายบูธเจ้าหน้าที่ ซึ่งของเดิม  
บริเวณที่ตั งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทาง ซึ่งแขวงการทางฯ มี
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจร ทางแขวงการทางฯ จึงยัง
ไม่ให้มีการด าเนินการปรับปรุง(ผิวทางจราจร) เพราะถ้าหากทางด่าน
ศุลกากรฯ มีการด าเนินการโยกย้ายสถานที่ ทางแขวงการทางฯ จะต้องมา
ปรับปรุง(ผิวทางจราจร)ใหม่อีก จึงเป็นเหตุให้ชะลองวดงานนี ไว้ก่อน 

  โดยจะได้เร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการให้เสร็จทัน
ภายในเดือนมีนาคม 2558 ต่อไป 

 
ประธาน  จะมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดกันเป็นระยะๆ 

ต่อไป ขอให้เร่งรัดด าเนินการทั ง 2 กิจกรรมให้เสร็จทันภายในเดือน
มีนาคมนี   

ที่ประชุม  รับทราบ 
    
 4.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 (ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 
และเป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 10 โครงการ (62 กิจกรรมย่อย)               
325 ล้านบาท รวมทั งสิ น 330 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวม 
298.883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.57 ของงบประมาณ
ทั งหมด ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ แล้วเสร็จ                 
3 โครงการ (53 กิจกรรมย่อย) อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 โครงการ              
(9 กิจกรรมย่อย) ขออนุญาตให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ชี แจงที่ประชุม
ไปตามล าดับ ดังนี  

 

/จังหวัดอุดรธาน.ี.. 
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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  ในส่วนของงบด าเนินงาน ได้ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ   
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน จะคงเหลืองบลงทุนที่เป็นสิ่งก่อสร้าง มีหอดูนก 2 หลัง และสะพานเส้น    
กุมภวาปี    ทางศึกษาธรรมชาติทางน  า ท าสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าด าเนิน
     การ แต่ได้ประสานงานกับทางผู้รับจ้างแล้ว ประมาณเสร็จสิ นฤดูกาล 
     ท่องเที่ยว ในครั งแรก ผู้รับจ้างได้แจ้งว่าจะเข้าด าเนินงานช่วงปลายเดือน
     กุมภาพันธ์ กระทั่งตอนนี ทางผู้รับจ้างยังไม่ได้เริ่มด าเนินงานประมาณสิ น 
     เดือนนี จะปิดเทศกาลท่องเที่ยว  

ประธาน      แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าด าเนินการ และก ากับดูแลแบบก่อสร้าง
     ให้ดี ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ขอให้เร่งรัดด าเนินการด้วย เพราะเลย 
     ก าหนดเวลามามากแล้ว 

      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 สิ นสุด 10 สิงหาคม 2558) 

นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อหนี ผูกพันฯ ในปี 2557 จ านวน 
หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ  2,610,000 บาท มีงบฯ เหลือจากการก่อหนี  389,000 บาท         
     รายงานขอใช้แบบไม่มีโครงการฯ ปรากฏว่าส านักงบประมาณไม่อนุมัติ 
     เป็นอันว่าตกไป  
      ที่ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557  ระบุใน 
     สัญญาว่า “จะเข้าด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เข้า 
     ด าเนินการ” คือ อาจจะต้องได้รับการอนุญาตจาก กรมอุทยานสัตว์ป่า 
     แห่งชาติและพันธุ์พืช ต่อมา กรมอุทยานฯ ได้ทักท้วงในเรื่องของแบบ ซึ่ง
     ไม่กลมกลืนกับธรรมชาติ มี 3 รายการ เช่น  
      ปลูกถั่วกัลกัตตา ซึ่งเป็นพืชต่างประเทศ ซึ่งก็ได้เปลี่ยนเป็นผักบุ้ง
     รั ว ซึ่งก็เป็นพืชท้องถิ่นและมีความสวยงาม เป็นพืชบนดิน สีของวัสดุที่ใช้
     ไม่กลมกลืน ซึ่งได้แก้ไขแล้ว 
       
 

/ห้องน  าอีก 1 ห้อง ... 
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      ห้องน  าอีก 1 ห้องของสุภาพสตรีเปลี่ยนจากแบบส้วมซึมเป็นแบบ 
     ชักโครก ใช้วงเงินฯ เดิม ซึ่งได้ลงนามและได้เชิญผู้ว่าจ้างมาลงนามใน  
     สัญญาแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเรียกว่าเป็นสัญญาเพ่ิมเติม
     และแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการ ซึ่งในสัญญาเพ่ิมเติมนั นระบุว่า “เข้า
     ด าเนินการตั งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และสิ นสุดสัญญาวันที่ 10 
     สิงหาคม 2558 รวมเวลา 80 วัน ขณะนี ผู้รับจ้างได้เข้าด าเนินการเตรียม
     อุปกรณ์ในพื นทีไ่ว้แล้ว จะน าเรียนความคืบหน้าในการประชุม ก.บ.ก.  
     ครั งต่อไป 
 

ประธาน      ขอทราบกิจกรรมหลัก 
 

นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์    กิจกรรมที่ 1. ก่อสร้างถนนลูกรัง/ถนนคอนกรีต ตั งแต่หมู่บ้าน
หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ  ห้วยยางค าไปถึงท่ีท าการวนอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ 1 กิโลเมตร  
      กิจกรรมที่ 2. ปรับปรุงทางเข้า โดยรอบป้ายประชาสัมพันธ์ พื นที่ 
     5 ไร่ เพ่ือที่จะปลูกผักบุ้งรั ว เป็นพืชคลุมดินให้มีความสวยงาม ซึ่งทางเข้า
     ยังเป็นป่ารก 
      กิจกรรมที่ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถั่วกัลกัตตา ก็จะเปลี่ยนเป็นผักบุ้ง 
     รั ว และไม้ดอกไม้ประดับให้มีความสวยงาม ซึ่งจุดปรับปรุงภูมิทัศน์นี มี 2 
     จุด คือ จุดทางเข้าและบริเวณถัดเข้าไป  
      กิจกรรมที่ 4. ปรับปรุงบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว ก่อสร้าง
     พื นที่ระเบียง มีศูนย์บริการการท่องเที่ยว ซึ่งกรมอุทยานท าอยู่แล้ว       
     ซึ่งใช้งบกรมฯ ท า เป็นงบด าเนินงานไม่มากมาย ค่อนข้างเป็นแบบ 
     ธรรมชาติพื นที่จะดูแคบไปเมื่อมีค่ายต่างๆ ที่เดินทางเข้ามาพัก พื นที่จะไม่ 
     เพียงพอเพราะรองรับได้ไม่เกิน 100 คน จะท าพื นที่ระเบียงยื่นออกมาให้
     มีพื นที่กว้างขึ น รองรับได้ประมาณ 300 – 400 คน  
      กิจกรรมที่ 5. ปรับปรุงก่อสร้างบริเวณเวทีกลางแจ้งซึ่งเป็น 
     บริเวณใกล้ๆ กัน เวทีตรงนี ใช้เป็นทางเชื่อมกับก้อนหิน ซึ่งทางเข้าจะเป็น
     ก้อนหิน ใช้ส าหรับท ากิจกรรม การแสดงต่างๆ กิจกรรมนันทนาการของ
     ค่ายเยาวชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป 
      กิจกรรมที่ 6. ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถ เทพื นหินคลุก ส่วนนี  
     จะท าได้โดยง่าย โดยปรับปรุงพื นที่และเอาหินคลุกเท ใช้เป็นลานจอดรถ 
     และกลมกลืนกับธรรมชาติ  
      กิจกรรมที่ 7. ก่อสร้างห้องน  าชาย-หญิง จ านวน 4 ห้อง ในส่วนนี  
     ส าหรับห้องน  าสุภาพสตรี เปลี่ยนจากห้องน  าส้วมซึม 1 ห้อง เปลี่ยนเป็น
     ห้องน  าโถชักโครก ในวงเงินเดิม 

/กิจกรรมที่ 8... 
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      กิจกรรมที่ 8. ก่อสร้างพื นที่พักริมทาง จ านวน 4 หลัง ตามจุดที่
     นักท่องเที่ยวจะไปใช้บริการในพื นที่นันทนาการเป็นจุดส าหรับนั่งพักผ่อน 
     หลบฝน หลบแดด  
     ขอเรียนให้ที่ประชุมโปรดทราบใน 8 กิจกรรมนี  
 

ประธาน       กิจกรรมทั งหมดนี  เป็นกิจกรรมจ้างเหมาทั งหมดหรือไม่ ใน 
     จ านวนงบประมาณ 1,600,000 บาท ท าไมงบประมาณเพียงเท่านี ถึง 
     สามารถท ากิจกรรมได้ถึง 8 กิจกรรม 
 

นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์    เป็นสัญญาจ้างเหมาราคาเดียว ในงบประมาณเพียงเท่านี  จึง 
หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ  พยายามท ากิจกรรมให้ได้มากที่สุด เป็นอุทยานพื นที่เฉพาะป่า จ านวน 
     25,000 ไร่ 
 

ประธาน      ขอให้เร่งรัดด าเนินการให้เสร็จสิ นโดยเร็วเพราะขั นตอนการ 
     ท างานเริ่มเพียงการท าสัญญาเท่านั น และในส่วนของการเบิกงบ   
     ประมาณฯ ขอให้ประสานกับฝ่ายเลขาฯ ให้ดี จะได้ไม่มีปัญหา 
 
  3. สรรหาและจัดท าเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของกลุ่ม

จังหวัดฯ เพ่ือหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดยืน ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ของกลุ่ม
จังหวัดฯ เพ่ือน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
งบประมาณ 1,000,000 บาท  

เลขานุการ  การสรรหาและจัดท าเอกลักษณ์ (Brand Identity) ของกลุ่ม 
 จังหวัด งบประมาณ 1,000,000 บาท  ทางส านักบริหารยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัดฯ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปด าเนินการในลักษณะ
ศึกษาวิจัยอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เพ่ือน าอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด
มารวมกันให้เป็นแบรนด์ของกลุ่มจังหวัดฯ (ตราประจ ากลุ่มจังหวัดฯ)   
ซึ่งในด้านข้อมูลได้ด าเนินการเสร็จสิ นแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบงาน 

  ประโยชน์ที่จะได้จากการท าโครงการนี  คือ หลังจากที่ได้แบรนด์
กลุ่มจังหวัดฯ แล้ว จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในกลุ่มจังหวัดฯ 
ได้ใช้แบรนด์นี เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มฯ ไม่ว่าจะเป็นตราในการออก
หนังสือ หรือจัดท าสมุด, ไดอารี่, ของที่ระลึก จะออกมาในรูปแบบแบรนด์
ของกลุ่มจังหวัดฯ  

ประธาน  ขอทราบรูปแบบรายละเอียดและสิ่งที่จะได้รับจากการสร้าง   
แบรนด์ จากโลโก้นี คืออะไร และช่วยน าส่งแบรนด์นี ไปยังจังหวัดต่างๆ ใน

/กลุ่มจังหวัดฯ... 
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กลุ่มจังหวัดฯ ให้ได้เห็นทั่วกันด้วย เพ่ือจะได้มีการแสดงข้อคิดเห็นกัน
ต่อไป และได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแล้ว จ านวน 400,000 บาท 

เลขานุการ  ก าลังอยู่ในช่วงระหว่างน าส่งมอบงานแต่ยังมาไม่ถึงจังหวัด ขอ 
 อนุญาตคณะกรรมการทุกท่านพลิกไปยังหน้าปกเอกสารระเบียบวาระ

การประชุมฯ นี  ของเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันที่เป็นแบรนด์ของกลุ่มจังหวัดฯ 
จะเป็นรูปดอกบัว รูปไห รูปหม้อบ้านเชียง ฯลฯ ซึ่งจากการส ารวจความ
เป็นมาของแบรนด์นี นั นยังไม่ชัดเจน และยังไม่สื่อถึงความหมายของแต่ละ
จังหวัด จึงได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ศึกษาวิจัยข้อมูลที่ได้ในแต่
ละจังหวัดมาบูรณาการให้เกิดแบรนด์ 

  กระบวนการสร้างและจัดท าแบรนด์กลุ่มจังหวัดฯ ทางผู้รับจ้าง
ได้มีการเข้าพื นที่ส ารวจในกลุ่มจังหวัดฯ เก็บข้อมูลและพบกับผู้บริหาร 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นน ามาประกอบการสร้างแบรนด์  และจะได้
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป 

 
  4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
- ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ              

การอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 
4,700,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,902,250 บาท 

- จัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 300,000บาท เบิกจ่าย
แล้ว 150,000 บาท 

เลขานุการ                              ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดติดราชการส าคัญที่จังหวัดขอนแก่น 
     จึงได้ชี แจงกับฝ่ายเลขานุการไว้ล่วงหน้า เพ่ือช่วยน าเรียนคณะกรรมการฯ 
      โดยสรุป โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
     เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2 กิจกรรม  
      กิจกรรมแรก งบประมาณ 4,700,000 บาท มีการจ้างที ่
     ปรึกษาโครงการฯ มีการเบิกจ่ายแล้ว 2,900,000 บาทเศษแล้วและ 
     ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างส่งมอบงาน  
      กิจกรรมที่สอง จัดอบรมผู้ประกอบการเก่ียวกับการประกอบ 
     ธุรกิจไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 300,000 บาท  
     เบิกจ่ายแล้ว 150,000 บาท ที่เหลืออีก 150,000 บาท คาดว่าจะไม่มี 
     การใช้งบประมาณจ านวนนี   

/ประธาน... 
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ประธาน      ก าหนดระยะเวลาในการจ้างที่ปรึกษา ส่งมอบงานเมื่อไหร่ขอให้
     ช่วยติดตามดูด้วย ในส่วนของการอบรมนั นสิ นสุดแล้วหรือไม่ งบประมาณ
     ที่เหลืออีก 150,000 บาท ก็ตกมาเป็นรายได้ของแผ่นดิน 

เลขานุการ     คาดว่าสิ นสุดสัญญาจ้างแล้ว และอยู่ในระหว่างการส่งมอบงาน 
     ฝ่ายเลขานุการจะตรวจสอบและด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

5. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร           
ที่ส าคัญ งบประมาณ 6,617,772 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,586,957 บาท 

เกษตรจังหวัดอุดรธานี                                โครงการนี เสร็จสิ นแล้ว แต่ยังคงมีเงินคงค้างจ่ายจ านวน  
     30,000 บาทเศษ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบว่ามีข้อบกพร่อง 
     หรือไม่ เพ่ือจะได้แจ้งให้ทราบ   

      6. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการตลาด งบประมาณ 
     1,522,950 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,465,675 บาท 
เกษตรจังหวัดอุดรธานี                               ส าหรับโครงการนี  ยังเหลืองบประมาณ 57,000 บาท จะ 
     ด าเนินการเข้าตรวจสอบ จะด าเนินการเบิกจ่ายในส่วนที่คงค้างต่อไป 

ประธาน      ขอให้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายให้เรียบร้อย 
     หากมเีงินเหลืออยู่แต่ไม่ประสงคจ์ะใช้แล้ว ให้แจ้งกลุ่มจังหวัดฯ ทราบ 
      ส าหรับจังหวัดอุดรธานีจ านวน 6 โครงการ ขอย  าว่าให้ช่วย 
     เร่งรัดการด าเนินงานด้วย เพราะเลยปีงบประมาณมาแล้ว และเรื่องของ
     การด าเนินการทางการเงิน ขอให้ระมัดระวัง รอบคอบในการเบิกจ่ายด้วย 
 
ที่ประชุม     รับทราบ 

 
จังหวัดหนองคาย 

  1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดถ  าดินเพียง ต.ผาตั ง อ.สังคม             
จ.หนองคาย  6,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,560,800 บาท 

2. จัดท าพื นที่สัญลักษณ์ของเมือง  (Land Mark) เพ่ือประชา -
สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 6,012,760 บาท 

นายโสภณ ทองโสภา    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาวัดถ  าดินเพียง ต.ผาตั ง อ.สังคม              
แทน หน.สนจ.หนองคาย   จ.หนองคาย งบประมาณ 6,000,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
     ทั งหมด 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 กิจกรรมสร้างห้องน  าที่แหล่งท่องเที่ยววัดถ  า
     ดินเพียง งบประมาณ 269,227 บาท สิ นสุดสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 17  
     ธันวาคม 2557 ขณะนี ด าเนินการปรับไปเรื่อยๆ ผลการด าเนินงานแล้ว 
     เสร็จร้อยละ 90  คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณกลางเดือนมีนาคมนี  
      กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
     งบประมาณ 170,000 บาท สิ นสุดสัญญาวันที่ 17 ธันวาคม 2557  
     ระหว่างนี อยู่ในระหว่างการด าเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ 
     กลางเดือนมีนาคมนี   
      กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาพื นที่สัญลักษณ์ของเมือง          
     (Land Mark) เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ      
     23 ล้านบาท ขณะนี เบิกจ่ายไปแล้ว 6 ล้านบาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย 17  
     ล้านบาท สาเหตุล่าช้าเพราะมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่ต้องขอ 
     ท าความตกลงกับส านักงบประมาณกรณีเป็นการก่อสร้างเกิน 10 ล้าน  

ประธาน      การพัฒนาพื นที่สัญลักษณ์ของเมืองในส่วนของการประชา 
     สัมพันธ์ด าเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือการด าเนินงานในส่วนของ 17 ล้าน
     บาทใช่หรือไม่ ดูจากรูปที่มีการน าเผยแพร่บนเฟซบุ๊ค กิจกรรมนี เสร็จไป
     มากแล้ว มีรูปพญานาคพ่นน  า ขอให้เร่งรัดด าเนินการ โดยงบประมาณท่ี
     เหลืออีก 17 ล้านบาท ถ้าด าเนินการภายในวันที่ 23 มีนาคมนี ซึ่งเป็นวัน
     สิ นสุดสัญญา คาดว่ากิจกรรมนี จะด าเนินการเสร็จทันหรือไม่ เหลือเวลา
     อีกประมาณ 20 วัน 

นายโสภณ ทองโสภา    ในส่วนที่เป็นรูปพญานาคพ่นน  านั น เป็นงบของจังหวัดหนองคาย 
แทน หน.สนจ.หนองคาย   ส่วน Land Mark เป็นงบของกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้าง 
     ทั งหมด 23 ล้านบาท จากการติดตามเบื องต้น ทราบว่าด าเนินการไป 
     มากแล้ว แต่ยังไม่ส่งเบิกจังหวัดจะได้เร่งรัดติดตามให้แล้วเสร็จตามสัญญา
     ต่อไป 

ประชุม     รับทราบ 

      จังหวัดเลย 
  1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านไม้เก่า 100 ปี ต.เชียงคาน                

อ.เชียงคาน จ.เลย 5,000,000 บาท ก่อหนี แล้ว 4,988,000 บาท 
นายวสันต์ ไทยสุวรรณ    ในส่วนของจังหวัดเลย โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านไม้
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เก่า 100 ปี มีกิจกรรมติดตั งศูนย์แม่ข่ายกระจายเสียง ติดตั งเครื่องรับ 
     วิทยุกระจายเสียง ติดตั งกล้องวงจรปิด ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ก่อสร้าง 
     ห้องน  านักท่องเที่ยว ก่อสร้างรางระบายน  า ขณะนี ผู้รับจ้างได้ท างานเสร็จ
      

/เรียบร้อยและส่งมอบ..... 
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     เรียบร้อยและส่งมอบงานเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการ
     ตรวจการจ้างฯ ได้ท าการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ท่องเที่ยวและกีฬา
     จังหวัดเลย ได้ส่งมอบเอกสารให้กับทางส านักงานจังหวัดฯ ขณะนี    
     อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารแล้ว เพ่ือเบิกจ่าย 

ที่ประชุม     รับทราบ 

4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 
และเป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 12 โครงการ (63 กิจกรรมย่อย)                
319.468 ล้านบาท รวมทั งสิ น 324.468 ล้านบาท ดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประธาน      ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ า   
     ปี 2558 ก าหนดเป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสแรก ร้อยละ 32  ไตรมาส  
     ที่ 2  ร้อยละ 55  ภาพรวมยังต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นการเริ่มต้น
     ปีงบประมาณ อยู่ในระหว่างการจัดซื อจัดจ้างแต่ ณ วันนี ไตรมาสที่ 2  
     แล้วจะต้องจัดหาตัวผู้รับจ้างให้ได้ทั งหมดตามกติกา หากไม่ได้จะต้องมี 
     การชี แจงอีกมากมาย แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบผลงานของตนเอง
     ซึ่งไม่ต้องการให้เป็นเช่นนั น ท่านต้องไปเร่งด าเนินการโครงการต่างๆ ที่ยัง
     หาผู้รับจ้างไม่ได้ มีเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั นขอให้รีบด าเนินการ ส่วน 
     รายละเอียดจะมีการติดตามสอบถามผลการ ด าเนินงานกันในวาระต่อไป
     ขอให้เร่งด าเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่าย หากโครงการใดได้จัดหา
     ผู้รับจ้างแล้ว ขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป 

ที่ประชุม     รับทราบ   

จังหวดั ได้รับ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ
อดุรธานี 65,000,000 12,778,082 19.66
หนองคาย 61,262,600 236,659 0.39
เลย 60,879,700 5,999,528 9.85
หนองบัวล าภู 66,975,700 76,363 0.11
บึงกาฬ 70,350,000 15,110,500 21.48
รวม 324,468,000 34,201,132 10.54

/4.4 แนวทาง..... 
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     4.4  แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เลขานุการ  สืบเนื่องจาก ส านักงบประมาณแจ้งแนวทางการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติ                 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มจังหวัด ดังนี  

1) รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วย
รายการละต่ ากว่า  500 ล้านบาท ให้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง เพ่ือให้
สามารถท าสัญญาก่อหนี ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 
งบประมาณ 

2) รายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาภายในประเทศ ให้เร่งรัด
การเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

3) เป้าหมายการเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของ
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ของ
งบประมาณรายจ่าย 
 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบ 
ประมาณภาครัฐ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 มีมติเกี่ยวกับมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม  ดังนี  

 1) เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เพ่ิมเติม ได้แก่ 
         1.1) รายการที่ ลงนามในสัญญาแล้ว  ให้ เร่ งรัดการ
ด าเนินงานเพ่ือให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายได้ก่อนสิ นงวดงาน 
หรือก่อนระยะเวลาสัญญาสิ นสุด 
 1.2) รายการที่ไม่สามารถก่อหนี ได้ภายในไตรมาสที่ 1 แต่
อยู่ ในกระบวนการจัดซื อจัดจ้ างแล้ ว  (ตั งแต่ตอนการประกาศ             
เชิญชวน) ให้เร่งรัดการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถลงนามในสัญญาได้
ภายในเดือนมกราคม 2558  
 1.3) รายการที่ยังไม่ด าเนินการ (ยังไม่เริ่มขั นตอนการ
ประกาศเชิญชวน) ให้เร่งรัดการประกาศจัดซื อจัดจ้างภายในเดือน
มกราคม 2558 เพ่ือให้สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 กรณีรายการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
รายการ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้ลงนามในสัญญาภายในเดือน

/มีนาคม ... 
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มีนาคม 2558 หากหน่วยงานใดไม่สามารถด าเนินการได้ภายในเดือน
มีนาคม 2558 ให้กรมบัญชีกลางรวบรวมชื่อหน่วยงานพร้อมปัญหา
อุปสรรคของหน่วยงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐพิจารณาภายในเดือนเมษายน 2558 
 1.4) การเบิกจ่ายงบฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ให้
หน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรม และ
ประชุมสัมมนาที่ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 2) เ พ่ือให้การใช้จ่ ายงบประมาณภาครัฐ เป็นปัจจัย
สนับสนุนการขยายต่อของเศรษฐกิจในภาพรวม จึงเห็นสมควรที่รัฐมนตรี
เจ้าสังกัดที่ก ากับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและก ากับดูแลเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน 
 กลุ่มจังหวัดได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

  1.  มี ค าสั่ ง กลุ่ มจั งหวั ดที่  91/2557 ลงวั นที่  27 
พฤศจิกายน 2557 แต่งตั งคณะท างานติดตามประเมินผลการ 

 ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด เป็นหัวหน้าคณะท างาน และหัวหน้าส านักงานจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด เป็นเลขานุการ มีหน้าที่ตรวจติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
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.กลุ่มจั งหวัด ที่  มท 0224(อด)/ว 2617 ลงวันที่  27 
พฤศจิกายน 2557) 
 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  ได้รับงบประมาณทั งสิ น 324.468 ล้านบาท ผลการ
เบิกจ่ายภาพรวม 47.143 ล้านบาท (ร้อยละ 14.53) 
 
งบประมาณ ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ
ลงทุน 253.979 20.132             7.93      
ด าเนินงาน 61.489 24.586             39.98    
รายจ่ายอืน่ 9.000 2.425              26.94    

รวม 324.468 47.143            14.53   
 
 
 

/3. ผลการก่อหนี ผูกพัน... 
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3. ผลการก่อหนี ผูกพัน เฉพาะงบลงทุนทั งสิ น 37 รายการ  
 ก่อหนี แล้ว 15 รายการ คงเหลือ 22 รายการ ดังนี   
 

ก่อหน้ี ยงัไม่ก่อหน้ี
(รายการ) (รายการ)

อดุรธานี 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
หนองบัวล าภู 2 8.892 5 40.518
รวมทัง้หมด 15 129.390 22 119.171

จงัหวัด งบประมาณ งบประมาณ

 
  4. มีรายการที่ยังไม่สามารถก่อหนี ผูกพัน (งบลงทุน) และยัง

ไม่สามารถด าเนินการได้ (งบด าเนินงาน) ซึ่งอยู่ระหว่างขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ  ตามมติที่ประชุมครั งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 31  

 ตุลาคม 2557 ให้ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี  จ านวน 5 รายการ 
งบประมาณทั งสิ น 50.855 ล้านบาท ประกอบด้วย 

  4.1  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดน          
สู่อาเซียน กิจกรรม ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจ
การค้า (Business Matching) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ งบประมาณ 5 ล้านบาท 

  4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน งบประมาณ 10 ล้านบาท  

   - การด าเนินการตามแผนความร่วมมือด้านการ
ท่องเทีย่ว “สามเหลี่ยมมรดกโลก บ้านเชียง-หลวงพระบาง-กวางนิงห์  

 ประจ าปี พ.ศ.2557-2560” กิจกรรม ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงมรดกโลก (สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 3 ฝ่ายเพ่ือ
จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกัน) งบประมาณ 3 ล้านบาท 

   - พัฒนาพื นที่สาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี 
รองรับการจัดตั งหอประชุมนานาชาติและการมาเยือนของประเทศ     
เพ่ือนบ้าน 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 
– ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม. 32–090- กม. 33 +090 ระยะทาง               
1 กม. (อยู่ในพื นที่บ้านน  าโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย) งบประมาณ             
20 ล้านบาท 

ประธาน      จังหวัดที่ก่อหนี แล้วเสร็จถึงคือ จังหวัดบึงกาฬ ส าหรับจังหวัดที่
     ยังก่อหนี ไม่แล้วเสร็จติดปัญหาอุปสรรคด้านใดบ้าง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย   ก่อหนี ผูกพันหมดแล้วทุกโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างการจัดท า 
     PO ในระบบ คงเหลือลงนามไม่ได้ คือ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติก 
     เชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างหนองคาย-
     เลย ทางหลวง 211 งบประมาณ 20 ล้านบาท เพราะอยู่ระหว่างขอโอน
     เปลี่ยนแปลงพื นที่ด าเนินการ ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ
     กรณคี่าก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท ขณะนี  ได้ผู้รับจ้างแล้วมีงบประมาณ
     เหลือหลังจากการก่อหนี  ประมาณ 640,000 บาทเศษ เมื่อได้รับอนุมัติ
     จากส านักงบประมาณ สามารถลงนามในสัญญาได้ทันที  

นายปัญจชัย เลื่อมประเสร็จ  ในส่วนของจังหวัดหนองบัวล าภู ก่อหนี ผูกพันแล้ว 6 โครงการ  
หน.สนจ.หนองบัวล าภู คงเหลือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีกุดกวางสร้อย งบประมาณ 

9,000,000 บาท ซึ่งจะขอความเห็นชอบเพิ่มหน่วยด าเนินงาน ส่วนผล 
 เบิกจ่ายของจังหวัดหนองบัวล าภู ขอแก้ไขตัวเลข ตัวเลขที่ฝ่ายเลขาฯ ได้

ชี แจง อาจเป็นตัวเลขเดิม ขณะนี จังหวัดหนองบัวล าภูได้ท าการเบิกไป
แล้ว 7.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27  

เลขานุการ  ในส่วนของจังหวัดอุดรธานีที่ยังไม่สามารถก่อหนี  หรือยังไม่
สามารถด าเนินการได ้3 โครงการดังนี  คือ 

  1) โครงการพัฒนาพื นที่สาธารณะหนองแด 7 ล้านบาท ของ
โยธาธิการและผังเมืองที่ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ กรณี
เปลี่ยนแปลงงบลงทุนที่น ามาจากจังหวัดบึงกาฬ 15 ล้านบาท 

  2) โครงการก่อสร้างแก้มลิง หนองกุงใหญ่ พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านโพนสูง ต.ทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จ านวน 2 ล้านบาท ซึ่ง
ทางกรมชลประทานก าลังขอเปลี่ยนพื นที่ด าเนินการ 

/3) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ.... 
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  3) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่

อาเซียน กิจกรรมกิจกรรมร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า และเจรจา
ธุรกิจการค้าฯ ของพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี 5 ล้านบาท ซึ่งขอท าความ
ตกลงกับส านักงบประมาณ 

นายวสันต์ ไทยสุวรรณ  จังหวัดเลยขอปรับปรุงแก้ไขตัวเลข จ านวนเบิกจ่าย จังหวัดเลย 
แทน ผวจ.เลย เบิกจ่ายไป 16,167,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 การก่อหนี ยัง

เหลืออีก 10 โครงการ ขณะนี อยู่ในระหว่างด าเนินการ ก่อหนี ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม และมีโครงการที่อยู่ระหว่างขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ งบประมาณ 15.855 ล้านบาท 

ประธาน  ขอย  าว่าภายในเดือนมีนาคม ขอให้ก่อหนี ผูกพันให้ได้หากไม่ได้
คงต้องชี แจง ปัญหา อุปสรรคกัน ตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว ทุกจังหวัด
จะต้องมาชี แจงซึ่งไม่อยากให้เป็นเช่นนั น เกรงว่าจะมีปัญหากับแผน 
กระทบกับตัวโครงการ ฉะนั น ณ วันนี จะต้องรีบก่อหนี ผูกพันให้แล้ว
เสร็จ งบลงทุนทั งหลายจะต้องเร่งให้เสร็จ ถ้าเห็นท่าไม่ดีหรือติดขัดด้วย
ระเบียบฯ ด้วยส านักงบฯ อาจจะเปลี่ยนโครงการฯ แต่ให้จัดอยู่ใน
ประเภทเดียวกัน ยุทธศาสตร์เดียวกัน เพ่ือจะได้ให้โครงการต่างๆ 
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ไม่เช่นนั นจะมีปัญหาเบิกจ่ายด้วย 

  ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ที่ก่อหนี แล้ว ช่วยกรุณาลงข้อมูลใน
ระบบ PO ด้วย เพราะข้อมูลที่ได้นี ดึงมาจากระบบ GFMIS ซึ่งจะไป
ปรากฏที่หน่วยงานกลางด้วย 

  ให้ฝ่ายเลขานุการติดตามเรื่องการขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ อย่างใกล้ชิด 

 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
5.1 ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

เลขานุการ  ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 3 จังหวัดอุดรธานี มี น. ที่ ทส.
0613/3679 ลว. 29 ตุลาคม 2557 แจ้งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการ
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร กิจกรรม ขุดลอกหนอง    
ศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ านวน 1,015,090.30 บาท ซึ่งเป็นเงิน

/คงเหลือจาก.... 
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คงเหลือจากการปรับลดค่างานในการแก้ไขแบบแปลนตามแบบก่อสร้าง 
และได้ด าเนินงานแล้วเสร็จ โดยไม่ประสงค์จะใช้งบประมาณเหลือจ่ายนี 
อีกต่อไป 

  โครงการชลประทานอุดรธานี มีหนังสือ ที่ กษ 0313.08/165 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจ านวน 
1,015,090 บาท  เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  าเพ่ือ
การเกษตร กิจกรรม ขุดลอกห้วยคะนานแล้ง บ.โนนสูงใหม่ ต.บ้านหยวก 
อ.น  าโสม จ.อุดรธานี  วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร
ให้แก่ เกษตรกรในพื นที่บ้ านโนนสูงใหม่  ต.บ้านหยวก อ.น  า โสม                  
จ.อุดรธานี มีพื นที่รับประโยชน์ประมาณ 100 ไร่ กักเก็บน  าได้ 37,000 
ลบ.ม. 

ข้อระเบียบ   ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 6 การใช้
งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ได้ด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้วให้น าความในข้อ 3 ข้อ 4 
และ ข้อ 5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยที่ 

  ข้อ 3 กรณีประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่
มี ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปี  และแผนพัฒนา                     
กลุ่มจังหวัด ให้ หัวหน้ากลุ่มจังหวัด เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. 

  ข้อ 4 ก.บ.ก. มีอ านาจพิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่กระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แล้ว
รายงานให้ ก.น.จ. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ นไตรมาส 

  ข้อ 5 กรณี ประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้
เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว ให้เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการด้านแผนและด้านงบประมาณ (อ.ก.น.จ.) 

  เมื่อ อ.ก.น.จ. แจ้งให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กลุ่มจังหวัดขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป (กรณี เป็นการใช้เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปีงบประมาณ) 

/ทั งนี  มาตรการเพิม่.... 
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   ทั งนี  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้มีการก่อหนี ผูกพันให้ได้ภายในเดือน
มีนาคม 2558 

ประธาน      เดิมเป็นโครงการของทรัพยากรน  าภาคท่ี 3  มีเงินเหลือประมาณ
     ล้านกว่าบาท เงินที่เหลือเป็นเงินปรับลดค่างานมีการแก้ไขแบบแปลน  
     และลดค่างานลง ที่ยังเหลือ 1,015,090 กว่าบาท ต่อมา ทางโครงการ
     ชลประทานอุดรธานีขอน างบประมาณเหลือ จ่ายจ านวนนี ไปใช้ เพ่ือขุด 
     ลอกห้วยคะนานแล้ง บ้านโนนสูงใหม่ ต าบล บ้านหยวก อ าเภอน  าโสม    
     มีพื นที่ประมาณ 100 ไร่ กักเก็บน  าได้ประมาณ 37,000 ลบ.ม.  

นายทินกร แสงอาวุธ    เป็นโครงการขุดลอกล าห้วย เนื อท่ีประมาณ 100 ไร่ สามารถ
ผู้แทน ผอ.ชลประทานอุดรธานี  ขุดและเก็บกักน  าได้ประมาณ 37,000 ลบ.ม. สามารถท าข้อผูกพันได้ 
     ทันมีนาคมนี  

ประธาน      แสดงว่าปัจจุบันล าห้วยตื นเขินจนไม่สามารถเก็บกักน  าได้ 

     ปัจจุบันห้วยคะนานแล้งนี แห้งแล้ง มีรูปถ่ายสถานที่ให้ดูไหม 

กรมชลประทาน     ห้วยคะนานแล้งนี แห้งแล้ง แต่มีบางส่วนที่เก็บกักน  าไว้ 

ประธาน      เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องของน  าเพ่ือการเกษตรให้กับ 
     ประชาชนในพื นท่ี ถ้าหากว่าขุดลอกล าห้วยตรงนี ได้ เก็บน  าได้ ขุดลอก 
     แล้วมีน  าไหลมา เก็บกักน  าได้ประชาชนได้รับประโยชน์  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย   งบเหลือจากปี 2556 ต้องตกลงกับทางส านักงบประมาณ 
     ก่อนหรือไม ่ไม่น่าจะใช้ได้ ต้องไปขอใหม่เพราะข้ามปีงบประมาณไป 
     แล้ว พอไปท าสัญญา เงินไม่อยู่ในระบบ ลองถาม CBO สักหน่อยว่า  
     ตรงนี  งบประมาณยังมีอยู่รึเปล่า เพราะโดยระเบียบใช้ต่อไม่ได้แล้ว  

เลขานุการ     โดยระเบียบ ต้องขอท าความตกลงส านักงบประมาณ เนื่องจาก
     เป็นการขอใช้ข้ามปีงบประมาณ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วต้องแจ้งไป 
     ยังส านักงบประมาณ ส่วนงบประมาณตรวจสอบแล้วยังคงอยู่ในระบบ 
     ตามสัญญาเดิม ฝ่ายเลขานุการจะขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
     และหารือกรมบัญชีกลางไปพร้อมกัน เพ่ือตรวจสอบเงินในระบบ และ 
     แนวทางการใช้เงินดังกล่าว โดยโครงการชลประทานสามารถจัดท า 
     รายละเอียดเพ่ือขออนุมัติโครงการและเตรียมเรื่องจัดซื อจัดจ้างไว้ล่วง  
     หน้าและให้ระบุเงื่อนไขว่าจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
     ส านักงบประมาณและหนังสือแจ้งจากกลุ่มจังหวัด 

/มติที่ประชุม.... 
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มติที่ประชุม     เห็นชอบ ด าเนินการตามระเบียบ   

5.2  ขอเปลี่ยนพื้นที่ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  โครงการชลประทานอุดรธานี  ที่ กษ 0313.08/136 ลว. 12 
กุมภาพันธ์ 2558 ขอเปลี่ยนพื นที่ด าเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื นฐาน  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 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 เนื่องจากพื นที่เดิมมีหน่วยงานราชการ
อ่ืนได้ด าเนินการดังกล่าวไปแล้ว  

ข้อระเบียบ     ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554  

ข้อ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่  

(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี  
(ก) กิจกรรม 
(ข) พื นที่ด าเนินโครงการ 
(ค) งบรายจ่าย 
(ง) เป้าหมายโครงการ 
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด มาด าเนินการแทนโครงการเดิม 

นายทินกร แสงอาวุธ  โครงการชลประทานอุดรธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
ชลประทานอุดรธานี   ได้รับงบประมาณด าเนิน 4 โครงการ งบประมาณรวม 17 ล้านบาท มี 
     โครงการที่ไม่สามารถด าเนินงานได้คือ โครงการหนองครุใหญ่ เนื่องจาก
     ซ  าซ้อนกับทางส านักทรัพยากรน  า จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นพื นที่ขุด
     ลอกหนองปลาเสื่อม เดิมเป็นพื นที่ประมาณ 40 ไร่ พื นที่รับประโยชน์ 
     ประมาณ 300 ครัวเรือน งบประมาณ 2,000,000 บาท  

/เป็นโครงการเดมิ.... 
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      เป็นโครงการเดิมที่เคยใช้งบประมาณไปแล้วบางส่วน บนเนื อที่ 
     20 ไร่ ในงบประมาณ 2,000,000 บาท ตามงบประมาณนี สามารถใช้
     งบประมาณนี ขุดลอกบนเนื อที่ 15 ไร่ ความลึก 3 เมตร  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ ด าเนินการตามระเบียบ 

5.3  ขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

เลขานุการ     ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี มี น. ที่ อด 0009/67 ลว. 
     19 มกราคม 2558 ขอเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณ ตาม 
     แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) 
     จากเดิม งบด าเนินงาน 9,000,000 บาท เป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
     การเกษตร จ านวน 1,800,000 บาท ที่ เหลือ 7,200,000 บาท เป็น
     งบด าเนินงานเหมือนเดิม 

ข้อระเบียบ     ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
ข้อ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่  

(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี  
(ก) กิจกรรม 
(ข) พื นที่ด าเนินโครงการ 
(ค) งบรายจ่าย 
(ง) เป้าหมายโครงการ 
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด มาด าเนินการแทนโครงการเดิม 

เกษตรจังหวัด     ส าหรับโครงการนี เป็นโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 
     เศรษฐกิจ จะประกอบด้วย ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา ส่วน 
     กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ คือ กิจกรรมของข้าว แต่เดิม 
     ขอใช้งบด าเนินการและงบผูกพันไป และท่ีได้รับอนุมัตมิาเป็นค่าด าเนิน 
     งานทั งหมด จะด าเนินการท าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนฯ จะมีการรวม 
     เกษตรกรโดยการจัดซื อเครื่องมือ 4 รายการนี ให้กลุ่มเพ่ือใช้ในการด าเนิน 

/งานผลิตเมลด็พันธ์ุ.... 
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     งานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือใช้ในพื นที่ ในแต่ละอ าเภอ อ าเภอละ 1 จุดๆ  
     ละ 9,000 บาท ส่งไปประจ าท่ีส านักงานเขตอ าเภอ เนื่องจากศูนย์ 
     สุขภาพชุมชนฯ ในแต่ละอ าเภอจะมีอยู่หลายศูนย์ ถ้าศูนย์ฯ ใดมีความ 
     จ าเป็นที่จะต้องใช้ให้มาด าเนินการยืมที่ส านักงานเกษตรอ าเภอฯ ใช้ 
     ส าหรับการด าเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งดูแลงานโดยส านักงาน 
     เกษตรจังหวัดฯ ทั ง 20 อ าเภอ เริ่มใช้ในฤดูกาลผลิตปีหน้า เพราะปลูก
     ข้าวช่วงนี ไป จะไปเก็บเก่ียวช่วงพฤศจิกายน  

ประธาน      ต้องการซื อครุภัณฑ์จ านวน 20 ชุดๆ ละ 90,000 บาท แต่ละ
     ชุดประกอบด้วย เครื่องท าความสะอาด, เครื่องชั่งน  าหนัก, เครื่องเย็บ 
     กระสอบ, เครื่องวัดความชื นข้าวเปลือก ต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจึงน าชุดนี 
     ไปท าความสะอาดไปบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในปี 2559 ขอให้ก่อหนี  
     ผูกพันให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี  

มติที่ประชุม     เห็นชอบให้เปลี่ยนหมวดงบประมาณตามท่ีเสนอ และให้ด าเนิน 
     การตามระเบียบ 

5.4 ขอเปลี่ยนหน่วยด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เลขานุการ     จังหวัดหนองบัวล าภู มี น. ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/2124 
     ลว.24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินการ              
     ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้ 
     มาตรฐานเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม : พัฒนาแหล่ง
     ท่องเที่ยวโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านกุดกวางสร้อย งบประมาณ 
     9,000,000 บาท จากเดิมด าเนินการโดยอ าเภอโนนสัง ขอเพ่ิมหน่วย 
     งานรบัผิดชอบให้เป็นไปตามภารกิจ  ดังนี  

1. ปรั บ ป รุ ง ถนน ทา ง เ ข้ า  ค อนก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก  โ ด ย                   
อ าเภอโนนสัง 

2. ขยายเขตไฟฟ้า โดย อ าเภอโนนสัง 
3. ก่อสร้างซุ้มประตู โดย สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

หนองบัวล าภู 
4. การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เดิมและภูมิทัศน์โดยรอบ โดย              

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู 
5. การปรั บปรุ งหลุ มขุดดิน เดิ ม  โดย สนง . โ ยธาธิ การ                        

และผังเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู 

/6. การจดัแสดงภายในอาคาร.... 
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6. การจัดแสดงภายในอาคาร สนง.วัฒนธรรมจั งหวัด
หนองบัวล าภู 

 
นายปัญจชัย เลื่อมประเสร็จ   จังหวัดหนองบัวล าภูได้รับงบประมาณกิจกรรมปรับปรุงแหล่ง
หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ บ้านกุดกวางสร้อยงบประมาณ  
     9,000,000 บาทเศษ โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมดังนี  

1. ปรับปรุงถนนทางเข้า  
2. ขยายเขตไฟฟ้า  
3. ก่อสร้างซุ้มประตู  
4. การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เดิมและภูมิทัศน์โดยรอบ  
5. การปรับปรุงหลุมขุดดินเดิม  
6. การจัดแสดงภายในอาคาร  
 

  แต่เดิมได้มอบให้ทางอ าเภอโนนสัง เป็นหน่วยด าเนินการเพียง
หน่วยเดียว ทางจังหวัดฯ เห็นว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม น่าจะมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงขอเพ่ิมหน่วย กิจกรรมใดเหมาะกับหน่วยงานใด 
ก็มอบหมายให้หน่วยงานนั นด าเนินการ จึงเพิ่มขึ นมาอีก 3 หน่วย คือ 

1.  ปรับปรุงถนนทางเข้า คอนกรีตเสริมเหล็ก                    
2. ขยายเขตไฟฟ้า  

ไดม้อบหมายให้อ าเภอโนนสัง เป็นผู้ด าเนินการ 

      3.  ก่อสร้างซุ้มประต ู
      4.  การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เดิมและภูมิทัศน์โดยรอบ 
      5.  การปรับปรุงหลุมขุดดินเดิม 
     ได้มอบหมายให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู  
     เป็นผู้ด าเนินงาน 

      6.  การจัดแสดงภายในอาคาร  
     ได้มอบหมายให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู เป็น 
     ผู้ด าเนินงาน 

ประธาน      กิจกรรมดังกล่าวได้ถูกจัดแยกไว้อยู่แล้ว โดยมอบ อ าเภอโนนสัง 
     เป็นเจ้าของโครงการทั งหมด ใช่หรือไม่ ที่จังหวัดอุดรธานีมีพิพิธภัณฑ์  
     บ้านเชียง น่าจะขอความ ร่วมมือ ช่วยในทางวัฒนธรรม เพราะทาง 
     พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงน่าจะมีความรู้และความเข้าใจในการจัดแสดงหลุมขุด
     ค้นต่างๆ ที่บ้านเชียง และเป็นจังหวัดใกล้เคียง อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน 
     น่าจะขอความร่วมมือความสนับสนุนได้ ให้ทางพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงช่วย

/ทางจังหวัดหนองบัวล าภู.... 
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     ทางจังหวัดหนองบัวล าภู จะช่วยเพิ่มมาตรฐานในการจัดแสดง มากขึ น  
     อย่างน้อยทางบ้านเชียง อยู่ในระดับมรดกโลกแล้ว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ขอ 
     ความสนับสนุนมาทางจังหวัดอุดรธานีได้และทางจังหวัดฯ จะประสาน 
     งานให้ ส าหรับการขอเพ่ิมหรือเปลี่ยนหน่วยด าเนินการ ไม่กระทบต่อ 
     แผนปฏิบัติราชการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ เพ่ิมหน่วยด าเนินการตามที่เสนอ และด าเนินการตาม
     ระเบียบ 

     5.5 ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เลขานุการ     จังหวัดบึงกาฬ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ บก 0017.2/1512 
     ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องขอความเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือ
     จ่ ายตามแผนปฏิบัติ ราชการกลุ่ มจั งหวัด  ประจ าปี งบประมาณ                  
     พ.ศ. 2558  

 จังหวัดบึงกาฬ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากกลุ่มจังหวัดฯ 
รวมทั งสิ น 3 โครงการ งบประมาณ 70 ล้านบาท มีเงินคงเหลือจากการ
ก่อหนี ผูกพัน จ านวน 307,617 บาท จึงขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.บ.ก. เพ่ือน าไปจัดท ากิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
“สบายดี ขี่สองล้อ เที่ยวเขา ชมโขง” งบประมาณ 307,617 บาท             
ซึ่งเป็นกิจกรรม Y2 (ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) ที่อยู่ใน
แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีกลุ่ มจั งหวัด ประจ าปี งบประมาณ                
พ.ศ. 2558  โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดทั งในและ
ต่างประเทศ  

นายจ ารัส นาแฉล้ม    ตามท่ีทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดสรรงบประมาณลงไปยังพื นที่ 
แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 70 ล้านบาท หลังจากการจัดซื อจัดจ้าง
     แล้วมีเงินเหลือจ่ายประมาณ 307,617 บาท ซึ่งทางผู้ว่าราชการ       
     จังหวัดฯ และ ก.บ.จ. ได้พิจารณาเห็นว่า ขณะนี จังหวัดบึงกาฬก าลังจะ 
     เปิดปีท่องเที่ยวของจังหวัด จึงจะขอให้เงินจ านวนนี เพื่อที่จะใช้ใน 
     โครงการ “สบายดีขี่สองล้อ” สองล้อในที่นี หมายถึงจักรยาน “เที่ยวเขา
     ชมโขง” ตามงบประมาณท่ีเหลือจ่าย ซึ่งโครงการในกิจกรรมนี  ก็เป็น 
     กิจกรรมที่อยู่ใน y2 ภายใต้โครงการนี  “โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์
     และส่งเสริมการตลาด ทั งในและต่างประเทศ”  

/กิจกรรมจะมีการ.... 
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      กิจกรรมจะมีการสมัครนักท่องเที่ยวปั่นจักรยาน 80 คนในพื นที่ 
     ในกลุ่มจังหวัดๆ ละ 15 คน มีจังหวัดบึงกาฬ 20 คน รวม 80 คน จะมี
     การปั่น (จักรยาน) เที่ยวไปตามริมโขงและภูเขา ส่วนในเรื่องของเส้นทาง
     และจุดที่จะไปปั่นนั น จะมีคณะท างานมาพิจารณาอีกครั งหนึ่ง ระยะเวลา
     ด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม และนี่คือรายละเอียดกิจกรรมโดย 
     คร่าวๆ ส่วนรายละเอียด จะได้น าเรียนในที่ประชุมครั งต่อไป หลังจาก 
     กรรมการได้มีการพิจารณา TOR เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือขอความ
     เห็นชอบ 
      อีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. คือ เรื่อง
     ของ “การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ” จากงบประมาณที่เป็นงบเหลือจ่าย 
     ซึ่งเป็นงบลงทุน ขอเปลี่ยนแปลงเป็นงบด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
     กิจกรรมที่จะต้องจัด   

ประธาน      เป็นเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี ผูกพันทั ง 3 โครงการ วงเงิน  
     70 ล้านบาท ก็ยังมีเงินคงเหลือจากการก่อหนี ประมาณ 307,617 บาท 
     และเป็นกิจกรรมทีไ่ดร้ับอนุมัติไว้อยู่ในยุทธศาสตร์เดียวกันเป็นงบ 
     ประมาณของจังหวัดบึงกาฬ ไม่น่ามีอะไรขัดข้อง  
      ที่ขออีกส่วนหนึ่งคือ ขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณด้วย จากงบ 
     ลงทุนเป็นงบด าเนินงาน เพ่ือไปจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม 
     การตลาดฯ  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย   เงินเหลือจ่ายตรงนี  จะถูกคลุมโดย ว.13 หรือไม่ ถ้าเกิดมีการ 
     เปลี่ยนหมวด เปลี่ยนประเภท จากงบลงทุนเป็นงบด าเนินงาน ฝ่าย 
     เลขานุการควรตรวจสอบกับ CBO 

เลขานุการ     งบประมาณเหลือจ่าย เป็นงบประมาณที่เหลือจากการบรรลุ 
     วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการแล้ว ให้ด าเนินการตามประกาศ 
     ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 “ข้อ 6 การใช้งบประมาณ 
     เหลือจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
     โครงการแล้ว ให้น าความข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 มาบังคับใช้โดยอนุโลม” 
       และตาม ว.13 ระบุไว้ว่า “ไม่รวมถึงเงินงบประมาณเหลือจ่าย
     จากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับจัดสรร 
     งบประมาณแล้ว โดยให้ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับท่ี 
     เกี่ยวข้อง ดังนั น สามารถด าเนินการตามประกาศ ก.น.จ. และระเบียบว่า
     ด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2548 ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการ คือ
     หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณราย 
     จ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือจ่ายไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้” 

/สรุป คือ.... 
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      สรุป คือ เมื่อที่ประชุม ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว เป็นอ านาจของ 
     หัวหน้ากลุ่มฯ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายไปใช้ไดเ้ลย 

มติที่ประชุม     เห็นชอบให้จังหวัดบึงกาฬใช้เงินเหลือจ่ายตามที่เสนอ และมอบ
     ฝ่ายเลขานุการประสาน CBO ผลเป็นประการใด ให้แจ้งจังหวัดบึงกาฬ 
     ทราบโดยตรง    

ระเบียบวาระท่ี 6   6.1 การด าเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย 
     งบประมาณปี พ.ศ. 2558 

ประธาน       ขอย  าเรื่องการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน โครงการไหนที่ท าสัญญาจัดซื อ 
     จัดจ้างแล้ว ขอให้เร่งผู้รับจ้างให้รีบด าเนินการ ให้ด าเนินงานให้เสร็จก่อน
     สัญญาจ้างงานก็ดี ขอให้รีบให้เร็วที่สุด เพราะว่ากระทบเรื่องของการเบิก
     จ่ายเงิน กระทบถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานทั ง ผู้บังคับบัญชาและ
     ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งแผนงานปฏิบัติราชการฯ ได้รับคะแนน 87 คะแนน 
     ตอนนี ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามแผน เรื่องของการเบิกจ่ายเงินแล้ว 
     และมีการตรวจสอบทุกระยะเลย ทั งผู้ตรวจราชการของกระทรวง, ส านัก
     นายกฯ, ของกรมต่างๆ อยากให้กลุ่มจังหวัดฯ พัฒนาไปได้โดยราบรื่น   
     ไม่มีปัญหา 
      เรื่องกระบวนการต่างๆ ขอให้ท าตรงไปตรงมา เพราะเวลานี มีผู้
     ตรวจสอบเยอะ การตรวจสอบตามระบบ นอกระบบ ขอให้ช่วยกันดูช่วย 
     กันรับผิดชอบด้วย พูดในภาพรวม ไม่อยากให้มีปัญหาในจังหวัด/กลุ่ม 
     จังหวัดฯ 

นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ   ขอหารือในเรื่องของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี  มีแนวคิดที่จะรายงานให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ หรือท่านผู้ว่าราชการ 
หัวหน้าส านักงาน OSM   จังหวัดอุดรธานีได้ทราบ เดือนละ 2 ครั ง เพื่อให้ทราบสถานะการเบิก 
     จ่ายข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่การด าเนินการเบิกจ่ายยัง        
     ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะว่าในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการใน 
     จังหวัดอุดรธานี ทางคลังจังหวัดฯ ก็จะมีการรายงานการเบิกจ่าย 
     งบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ทางจังหวัดซึ่งก็คือผมหัวหน้าส านักงาน 
     จังหวัดอุดรธานีผู้แทนในการรายงานกลุ่มจังหวัดฯ ก็จะได้มีข้อมูลน าเรียน
     ท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ  
      เป็นการประสานในทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานของ
     จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ส่วนวิธีการจะขอให้เจ้าหน้าที่ ประสานไปอาจจะ 
     ขอรายงานเดือนละ 2 ครั ง เป็นเอกสารเบื องต้นจะไม่ยุ่งยากอะไร 

/ประการที่ 2.... 



~ 31 ~ 
 
      ประการที่ 2 จะเรียนให้ทราบว่าตอนนี ผู้แทนของส านัก 
     งบประมาณ ได้มาติดต่อทางจังหวัดแล้ว ว่าจะมาขอใช้พื นที่ในศาลากลาง
     จังหวัดเป็นที่ตั งส านักงานใช้ชื่อว่า ส านักงานจัดท างบประมาณเขตพื น   
     ที่ 4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดอุดรธานี 
     หนองคาย เลย หนองบัวล าภู บึงกาฬ โดยมีคุณพิชญา ลิขิตเดชาโรจน์  
     ผู้อ านวยการจัดท างบประมาณเขต 4 เป็นนักวิเคราะห์งบประมาณระดับ
     เชี่ยวชาญจะมาประจ าที่จังหวัดอุดรธานี  
      ฉะนั น แนวทางต่อไปในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ไม่ 
     ชัดเจนคงจะได้ค าตอบที่ดีขึ น ทางจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ หากมีข้อสงสัย 
     ในทางระเบียบ หรือทางปฏิบัติ สามารถสอบถามมาท่ีกลุ่มฯ ทางฝ่าย 
     เลขานุการจะสอบถามกับทางผู้แทนส านักงบประมาณให้ หรือจะสะดวก
     มาพบก็ได้ จะอยู่ที่ศาลากลางหลังใหม่ ชั น 5  

ประธาน      เห็นด้วยกับเรื่องการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ี 
     ท่านหัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานีเสนอ มอบฝ่ายเลขานุการ 
     ด าเนินการฯ แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เป็นหนังสือส าหรับส านักงาน 
     จัดท างบประมาณเขตพื นที่ 4 หากมีจุดที่ตั ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเมื่อใด  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามที่ประธานมอบ 
     หมาย 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

 

   
  

     *********************************** 

 

 

ลงชื่อ ศศิกาญจน์  สนิทวงศ์ชัย ผู้จดรายงานการประชุม 

       (นางศศิกาญจน์  สนิทวงศ์ชัย) 

              นักวิเทศน์สัมพันธ์  

ลงชื่อ ลดาวัลย์  โภคานิตย์ ผูต้รวจรายงานการประชุม 

          (นางลดาวัลย์  โภคานิตย์) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 


