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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 2/2559

วันจันทรท่ี 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสบายดี ชั้น 4ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(หลังเกา)



1. นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายประสงค คงเคารพธรรม รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

3. นายบัญญัติ  ศรีอุทัย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

4. นายปานทอง  สระคูพันธ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

5. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

6. นางสาววนิดา  กองหลา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายบวรศักดิ์  สิงหเชิดชูวงศ (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางสาวฉวีวรรณ  อินทรนาเหลา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นางชลทิชา  ลัดดาวัลย พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายสนธยา  ยาสงคราม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
11. นายเมธี  อุนชวย (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
12. นางสุรัตดาร  นิลหม่ืนไวย ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นายวิโรจน  พิเภก พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นายกิตติชัย  คําตนบุญ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15 . นายมนตรี หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
16. นายประเทศ แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
17. นางปาลิดา  คําพิบูลญ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
18. นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
19. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

20. นายชวลิต  จบดี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ
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21. จสอ.ฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

22. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

23. นายธนาดุล  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

24. นางนันทนัภส โปฎก นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

25. นางวัฒนา พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

26. ด.ต.เจนศึก  สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จังหวัด
หนองคาย

กรรมการ

27. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ

28. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
29. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
30. นายนิเวศน  หาญสมุทร หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
31. นายวสันต  ไทยสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
32. นายจํารัส  นาแฉลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
33. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม

1. นายสิธิชัย  จินดาหลวง กรรมการและเลขานุการ ติดราชการ
2. พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
3. พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
6. นายกเทศมนตรีนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
7. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
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8. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ

10. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ ติดภารกิจ

11. นางสวรรค  บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
12. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
13. นางเกสร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ ติดภารกิจ

14. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
15. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
16. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ
17. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม

1. นายโนรี  ตะถา (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
2. นายสมเด็จ  จําป (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี)
3. นายกาน  โคตรชมพู นายชางอาวุโส สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
4. นายณัฐพล  นันทะมิตร นายชางชลประทานปฏิบัติงาน  โครงการชลประทานอุดรธานี
5. วาที่ ร.ต.รังสรรค จอมนวล นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดบึงกาฬ
6. นางขนิษฐา  โกวิทยากร เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู
7. นายสัมฤทธ์ิ  หอมบรรลือกิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
8.นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
9. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
10. นายวีระภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
11. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
12. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
13. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
14. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
15.นางสาวศิรินภา วิเศษศิริ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
16.นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
17. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน เปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2559

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2558
เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 โดยไดจัดสง
รายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทาน ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/
ว 709 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559 และได เผยแพรลงบนเว็บไซตของ
กลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ : การประชุม
ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ัน หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุง
แกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แลว
3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

จังหวัดอุดรธานี
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป

ต.เชียงแหว อ.กุมภวาป และ ต.อุมจาน อ.ประจักษ ศิลปาคม จ.อุดรธานี
งบประมาณ 3,000,000 บาท แยกเปนงบดําเนินงาน 1,109,000 บาท
ซึ่งเบิกจายแลวเสร็จ ที่เหลือเปนงบลงทุนคากอสราง 1,891,000 บาท กอหน้ี
ผูกพัน 1,888,000 บาท ส้ินสุดสัญญา 13 มิถุนายน 2558 ปจจุบันยังไมมีการ
เบิกจายในสวนของงบลงทุน

เลขานุการ สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ไดรายงานในที่ประชุมวาผูรับจางรายเดิม เปนผูทิ้งงานราชการ และไดประกาศหา
ตัวผูรับจางและลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว เม่ือสัปดาหที่แลวกอนวันที่ 31
มีนาคม 2559
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นายโนรี  ตะถา ปจจุบันไดผูรับจางรายใหมเปนที่เรียบรอยแลว และไดลงนามในสัญญา
(แทน) ผูอํานวยการ แลวเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2559 โดยสัญญาจะส้ินสุดวันที่ 25 กันยายน 2559
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ซึ่งเปนผูรับจางที่เคยไดรับการประมูลกอสรางสะพานของงบประมาณ
(อุดรธาน)ี ป พ.ศ. 2558 ตอนน้ีอยูในระหวางส่ังเสาเข็ม คาดวาหลังสงกรานตจะเขา

ดําเนินการได

ประธาน รับทราบ ฝากกําชับใหเรงรัดการดําเนินงาน เพราะเปนเงินงบประมาณ
ที่ขอกันไวของป 2557 ใหผูรับจางดําเนินการอยางเรงดวน

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

เลขานุการ สืบเน่ืองจากที่ประชุมครั้งที่แลว สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนงบบริหารจัดการ 5
ลานบาท และเปนงบพัฒนากลุมจังหวัดฯ 12 โครงการ (59 รายการ) 319.468
ลานบาท รวมทั้งส้ิน 324.468 ลานบาท เบิกจายแลว275.135 ลานบาท
(รอยละ 84.80) ณ ปจจุบัน ดําเนินงานแลวเสร็จ 10 โครงการ (54 รายการ)
อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ (5 รายการ) ดังน้ี

จังหวัดอุดรธานี
เลขานุการ 1. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

(ดิน แหลงน้ํา) ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
จํานวน 3 รายการ ดังน้ี
1.1 ป รับป รุ งสถานี สู บน้ํ าด วย ระบบ ไฟฟ าบ านหว าน ใหญ

อ.พิบูลย รักษ จ.อุดรธานี งบประมาณ 5,000,000 บาท กอหน้ีจํานวน
4,971,849 บาท เบิกจายแลว 1,244,330.25 บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย
3,727,518.75 บาท

ทั้งน้ีผูแทนผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ไดรายงานในที่
ป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง ที่ แ ล ว ว า ข ณ ะ น้ี ผู รั บ จ า ง ไ ด นํ า วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ  เ ข า พื้ น ที่
และดําเนินการแลว ความคืบหนาปจจุบันประมาณ 80 % คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2559
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นายณัฐพล  นันทะมิตร ผูรับจางส่ังทอและอุปกรณมาผิดขนาด ปจจุบันผูรับจางไดเปล่ียนทอใหม
(แทน) ผอ.โครงการ และวางระบบทอเรียบรอยแลว คงเหลือแตอุปกรณประกอบ ผลการดําเนินการ
ชลประทานอุดรธานี ได 90 % คาดวาจะแลวเสร็จหลังสงกรานต

ประธาน รับทราบ  มีห ลักฐานการ โต ตอบ เปนห นัง สือ ราชการที่ ชัด เจน
ใหฝายเลขาฯ ตรวจสอบความถูกตองใหเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ ดวย

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ 1.2 กอสรางแกมลิงพรอมอาคารประกอบ หนองบอหอ บานกุดคา
ต.ทุ งฝน อ.ทุ งฝน จ. อุดรธานี งบประมาณ 4,000,000 บาท กอห น้ี
จํานวน 3,978,920 บาท เบิกจายแลว 2,110,765.26 บาทคงเหลือยังไม
เบิกจาย 1,868,154.71 บาท ส้ินสุดสัญญา 1 มิถุนายน 2558

ทั้งน้ี ผูแทนผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ไดรายงานในที่
ประ ชุมครั้ งที่ แล วว า ป จจุบั นคง เห ลือที่ ยั งดํ า เ นินการไมแล ว เสร็ จ  คือ
การติดตั้งทอสงนํ้า และเน่ืองจากส้ินสุดสัญญาจางแลวจึงไดดําเนินการปรับผูรับจาง
และมีการทําหนังสือเรงรัด 2 ครั้ง คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559

นายณัฐพล  นันทะมิตร สัญญาส้ินสุดเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ผลงานอยูที่ 95 % ลักษณะ
(แทน) ผอ.โครงการ งานจะแบงเปน 2 สวน คือขุดลอก และกอสรางอาคารประกอบ ตอนน้ีขุดลอก
ชลประทานอุดรธานี ดําเนินการแลวเสร็จแลว คงเหลือแตอาคารประกอบ 2 แหง ปจจุบันเสร็จ

เรียบรอยแลว 1 แหง คงเหลืออีก 1 แหง คาดวาภายในเดือนเมษายน 2559 น้ี
จะแลวเสร็จ

ประธาน รับทราบ  มีห ลักฐานการ โต ตอบ เปนห นัง สือราชการที่ ชัด เจน
ใหฝายเลขาฯ ตรวจสอบความถูกตองใหเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ ดวย

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ 1.3 ขุดลอกหนองปลาเส่ือม ระยะที่ 2 บานดอนหาด ต.สามพราว
อ. เ มือง จ . อุดรธานี งบประมาณ 2,000,000 บาท กอห น้ี  จํ านวน
923,153.63 บาท เบิกจายแลว 148,153.63 บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย
775,000 บาท ส้ินสุดสัญญาเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งน้ีผูแทนผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานีรายงานในที่ประชุม
ครั้งที่แลววาความคืบหนาของโครงการปจจุบันแลวเสร็จประมาณ 10% เน่ืองจาก
ติดขัดปญหาเรื่องการขายมูลดิน ซึ่งในสัญญากําหนดใหผูรับจางขายมูลดิน แตผูรับ
จางขายมูลดินไมได
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นายณัฐพล  นันทะมิตร ส้ินสุดสัญญาเม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลงานอยูที่ 20 %
(แทน) ผอ.โครงการ ความลาชาของโครงการเน่ืองจากติดปญหาผูรับจางขายมูลดินไมได
ชลประทานอุดรธานี

ประธาน รับทราบ ฝากใหโครงการชลประทานอุดรธานี ซึ่ ง เปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบเขาไปชวยแกไขปญหากับผูรับจางดวย งานจะไดเสร็จเรียบรอยเร็วข้ึน

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ 2. รายการพัฒนาพื้นที่สาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี รองรับการจัดตั้ง
หอประชุมนานาชาติและการมาเยือนของประเทศเพื่อนบาน งบประมาณ
7,000,000 บาท กอหน้ี จํานวน 6,068,000 บาทเบิกจายแลว 910,200
บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย 5,157,800 บาท (ส้ินสุดสัญญา 25 มกราคม
2559)

ทั้งน้ีสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีรายงานในที่ประชุม
ครั้งที่แลววา เน้ืองานเปนงานขุดลอก เปดทางระบายนํ้า และขยายเขตประปา
ขณะน้ีใหเจาหนาที่ลงไปชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูรับจางแลว สวนปญหา
เรื่องการขอใชที่ดินไดขอยุติวา สภากาชาดไทยเปนผูไดรับสิทธิในการใชพื้นที่
บางสวน และไดมีการกันพื้นที่ไวแลว จึงไดเรงรัดผูรับจางใหดําเนินการขุดลอกตาม
สัญญาจางแลว คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559

นายกาน  โคตรชมพู ไดขยายสัญญาจางจากเดิมส้ินสุด 28 มกราคม 2559 เปนส้ินสุด 23
(แทน) โยธาธิการ กรกฎาคม 2559 ขณะน้ีดําเนินการไปแลว 20 % คาดวาจะแลวเสร็จตาม
และผังเมืองจังหวัดอุดรธานี สัญญาจางฯ

ประธาน รับทราบ มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบขอมูลจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม วามีหนังสือแจงหรือประกาศ
เก่ียวกับพื้นที่สาธารณะหนองแดวาเปนพื้นที่ชุมนํ้า หรือไม

ที่ประชุม รับทราบ
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จังหวัดหนองคาย
เลขานุการ 1. รายการพัฒนาพื้นที่ผาตากเส้ือใหเปนแหลงทองเที่ยวเปาหมาย (Dream

Destination) เพื่อเช่ือมโยงเสนทางการทองเที่ยวระหวาง จ.หนองคาย เลย –
บึงกาฬ งบประมาณ 17,000,000 บาทกอหน้ี จํานวน 17,000,000 บาท
เบิกจายแลว 6,150,000 บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย10,850,000 บาท ส้ินสุด
สัญญา 21 ตุลาคม 2558 โดยมีการขยายสัญญาออกไปอีกถึงวันที่ 5 ธันวาคม
2558 เน่ืองจากมีการแกไขแบบฐานราก จาก 1.2 เมตร เปน 6 เมตร
และสถานที่กอสรางอยูภายในบริเวณวัด และทางวัดใหผูรับเหมาหยุดงานทุกวัน
พระ จึงทําใหเกิดความลาชา โดยคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในตนเดือน
ธันวาคม 2558

ทั้งน้ีผูแทนจังหวัดหนองคายไดรายงานในที่ประชุมครั้งที่แลววา เน่ืองจาก
ส้ินสุดสัญญาจางแลว จึงไดมีการปรับผูรับจาง ขณะน้ีเปนเงิน 900,000 บาท
และจะปรับจนกวาจะสงมอบงาน คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559

นายนิเวศน  หาญสมุทร ไดดําเนินการเรียบรอยแลว คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานแลว
หัวหนาสํานักงาน และมีกําหนดเปดการใชงานในวันพุธที่ 6 เมษายน 2559
จังหวัดหนองคาย

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559

กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ทั้งส้ิน 460.131 ลานบาท เปนงบบริหารจัดการ 5 ลานบาท
และเปนงบพัฒนากลุมจังหวัดฯ 455.130 ลานบาท เบิกจายแลว 83.005
ลานบาท คิดเปน (รอยละ 18.24) ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

เลขานุการ ร า ย ง านผลกา ร เบิ ก จ า ย งบประมาณประจํ า ป  พ . ศ . 2559
การเบิกจายอยูในระดับต่ํา เน่ืองจากมีการโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ
และมีการเรงรัดใหกอหน้ีผูกพันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 หลังจากไดมีการ
กอหน้ีผูกพันแลว ยอดการเบิกจายคาดวานาจะเพิ่มข้ึน โดยจังหวัดบึงกาฬมีผลการ
เบิกจายมากที่สุด ได 52.35 % /จังหวัดเลย 14.91 จังหวัดหนองคาย 12.19
จังหวัดหนองบัวลําภู 0.39 และจังหวัดอุดรธานี 4.09 ทั้งน้ีในสวนของจังหวัด
อุดรธานีสวนใหญจะเปนผลจากการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ และเพิ่งไดลง
นามในสัญญาบางสวน ตอนน้ีนาจะเบิกจายไดภายในเดือน พฤษภาคม 2559
เปนโครงการของแขวงทางหลวงชนบท ซึ่งตอนน้ีไดดําเนินการในบางสวนแลว
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ผูแทนแขวงทางหลวงชนบท ไดตัวผูรับจางแลว และลงนามในสัญญาเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2559
อุดรธานี

ประธาน รับทราบ และใหขอเสนอในสวนของจังหวัดอุดรธานี ที่เปนงบประมาณ
กอนใหญ ซึ่ ง ไดขอทําการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณฯ และทางสํานัก
งบประมาณแจงวาเปนการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณที่ต่ํากวา 2 ลานบาท
ซึ่งขัดแยงกับหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0704/ว 20 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2558

นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ ซึ่ง ก.น.จ. ใหความเห็นชอบในการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณแลว
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตร แตการโอนเปล่ียนแปลงดังกลาวมีบางรายการที่ตองทําความตกลงกับสํานัก
กลุมจังหวัดฯ งบประมาณกอนดําเนินการ แตทางสํานักงบประมาณแจงไมอนุมัติใหโอน

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากไมเปนไปตาม นส.ว. 20 ทางกลุมจังหวัดฯ จึงไดทําหนังสือ
หารือ กรณีดังกลาวไปยังสํานักงบประมาณ ขณะน้ีอยูระหวางสํานักกฎหมาย
ของสํานักงบประมาณรับไปพิจารณา อีกครั้งหน่ึง

นายนิเวศน  หาญสมุทร ขอยกกรณีคลายๆ กันคือจังหวัดหนองคาย ไดรับงบประมาณของ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด กลุมจังหวัดฯ ซึ่งสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ รับผิดชอบ และไดแยก
หนองคาย งบประมาณกอสรางออกจากกันโดยที่ไมมีหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษร ก็

เหมือนกับเปนการดําเนินการแยกการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งขัดแยงกับระเบียบของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

ตอนน้ีมีกิจกรรมของจังหวัดหนองคาย 30 รายการ ที่เปนเรื่องของการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณในโครงการกอสรางอาคาร ซึ่งปกติจะรวมอยูในเรื่องของการ
จัดซื้อ จัดจางทัง้หมดก็ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 30 รายการ ไดเลยเพราะเปน
การจัดซื้อวัสดุ ไมเกิน 5 แสนบาท และดําเนินการเรียบรอยแลว

ซึ่งหนังสือจากสํานักงบประมาณบางครั้งดูแลวไมชัด ถาเปนโครงการที่
จัดซื้อพัสดุ โดยตรงทางจังหวัดสามารถดําเนินการไดทันที

ซึ่งทางจังหวัดฯ ไดทําการโอนเปล่ียนแปลงเปนโครงการปรับปรุงกอสราง
อาคารที่เปนโครงการใหญ ซึ่งมีการปรับปรุงพัสดุภายในที่ตองแยกรายการออกมา
(ไดถูกระงับไวกอน)

ทาง ก.น.จ. ไดใหความเห็นชอบแลว และ สํานักงบประมาณไดแจงจังหวัด
ใหดําเนินการในวันที่ 31 มีนาคม 2559 (ตอนเย็น)

โครงการกอสร างที่จัดซื้ออุปกรณ มี 1 โครงการ ที่ทางจังห วัดฯ
ไดดําเนินการหาตัวผูรับจางไวลวงหนาแลว พอทางสํานักงบประมาณแจงใหจัดซื้อ
จัดจางก็สามารถดําเนินการไดทันที (ทาน ผวจ.หนองคาย ใหทําหมายเหตุไวดวย
วา สํานักงบประมาณใหแยกรายการพัสดุจัดซื้อจัดจาง)
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นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ ในสวนของจังหวัดหนองคาย สํานักงบประมาณใหแยกการดําเนินการ
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตร เปนคาพัสดุ แตในสวนของจังหวัดอุดรธานีเสนอโครงการทั้ง Project และปรากฏ
กลุมจังหวัดฯ วาทั้ง Project น้ันมีทั้งสวนที่เกิน 2 ลานบาท และไมถึง 2 ลานบาท ทําใหสํานัก

งบประมาณพิจารณาเปนที่ละ Items อันไหนถึง 2 ลานบาท ก็ไดรับอนุมัติ ถาไม
ถึง 2 ลานบาท หามโอนเปล่ียนแปลงตอนน้ีทาง สํานักงาน กพร. ไดใหความ
เห็นชอบแลว รอฟงผลคําอุทธรณวาจะเห็นชอบหรือไม

ประธาน รับทราบ ถาไมเห็นชอบ เงินก็ตกไป

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อทราบ

ระเบียบ และหนังสือส่ังการตางๆ ที่ควรทราบ
เลขานุการ 4.1 การขยายเวลาการเบิกจายเงินงบประมาณ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง

ดวนที่สุดที่ กค 0406.6/ว 24 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2559) เพื่อใหสวน
ราชการสามารถบริหารการใชจายเงินงบประมาณไดอยางตอเนื่อง จึงกําหนด
หลักเกณฑการขยายเวลาการเบิกจายเงิน ดังนี้

1. อนุมัติใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ขยายเวลา
เบิกจายเงินดังกลาวตอไปถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2559 ดังน้ี

1.1 กรณีมีหน้ีผูกพัน เงินงบประมาณป พ.ศ. 2549 -2558 ที่ไดรับ
อนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหล่ือมปหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตอไปกรณีมีหน้ีผูกพัน
เงินงบประมาณป พ.ศ. 2549-2558 ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหล่ือมป
หรือขยายเวลาเบิกจายเงินตอไปถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2559
ทุกรายการ

1.2 กรณีไมมีหน้ีผูกพัน เฉพาะเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไว
เบิกเหล่ือมปหรือขยายเวลาเบิกจายเงินตอไปถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม
2559 ดังน้ี

1.) เงินงบประมาณป พ.ศ. 2555-2558 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

2.) เงินงบประมาณป พ.ศ. 2557-2558 งบกลาง รายการเงิน
ชดเชยคางานส่ิงกอสราง

3.) เงินงบประมาณป พ.ศ. 2555-2557 เงินงบประมาณ
รายการ กอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ
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4.) เงินงบประมาณป พ.ศ. 2558 รายการเงินงบประมาณสมทบ
โครงการเงินกูจากตางประเทศ

5.) เงินงบประมาณป พ.ศ. 2552-2558 คาใชจายเก่ียวกับทุน
ตางๆ ที่มีสัญญาในการรับทุนแลว เชน ทุนการศึกษา ทุนวิจัย เปนตน

2. การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณสําหรับรายการที่อยู ใน
หลักเกณฑตามขอ 1.2 (3) –(5) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ แจงขอมูลการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณตาม “แบบแจงรายละเอียด
การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. ..........กรณีไมมีหน้ีผูกพัน” จํานวน
3 ชุด สงใหกรมบัญชีกลางทราบภายในเดือนเมษายน 2559 เพื่อดําเนินการใน
ระบบ GFMIS ตอไป

3. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ตรวจสอบผล
การพิจารณาเรื่องดังกลาวในระบบ GFMIS โดยใชคําส่ังงานตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ 4.2 การขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการการจัดหาวัสดุโดยยกเวนการ
ปฏบิัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม และยกเวนการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e - Market และ e-Bidding) (ตามหนังสือ
คณะกรรม การวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ)
0421.3/ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559

หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุดที่ กค (กวพ) 0421.3/ว
299 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ไดอนุมัติยกเวนผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และการ
ปฏิบัติตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาดวย
วิธี e – Market และ e – Bidding ในการจัดหาพัสดุของสวนราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เก่ียวกับการกําหนดวงเงินในวิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เปนการช่ัวคราว
น้ัน
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คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหสวน
ราชการสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยความคลองตัว โดยเฉพาะแผนงาน/
โครงการขนาดเล็ก เพื่อรองรับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะส้ัน รวมถึง
มาตรการเรงรัดการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยางตอเน่ือง ดังน้ัน
กวพ. จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  ขอ 12 (2) และ (15) ยกเวนและกําหนดหลักเกณฑ
แนวทาง และวิธีปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติฯ ขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มความ
คลองตัวในการจัดหาพัสดุของสวนราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เพื่อพิจารณา
5.1 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชเงินเหลือจายเพื่อดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559

ขอระเบียบ/กฎหมาย ห นั ง สื อ  สํ า นั ก งบประ มาณ  ด วนที่ สุ ด  ที่  น ร 0704 / ว 3 8
ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 ซักซอมความเขาใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชจายงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ขอ 5
กรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ดําเนินการกอหน้ีผูกพันและ
เบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติมแลว และมีงบประมาณเหลือจายหากมี
ความจําเปนเรงดวนตองใชงบประมาณเหลือจายดังกลาว ใหเสนอขอความ
เห็นชอบตอรัฐมนตรีเจาสังกัดกอนดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม หรือระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณของหนวยงานแลวแตกรณีตอไป

เลขานุการ เปนการพิจารณาขอใชเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึ่งหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0704/ว 38 ลงวันที่ 13 มีนาคม
2559 ขอที่ 5 และมีงบประมาณเหลือจายใหเสนอขอตอคณะรัฐมนตรีเจาสังกัด
ใหความเห็นชอบ กรณีน้ีทาง สํานักงาน กพร. และสํานักงบประมาณ ไดมีการ
ช้ีแจงผาน VDO Conference ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ 2559 การขอใช
เงินเหลือจายไดเปดใหมีการขอใชเงิน 2 รอบ คือ รอบแรกวันที่ 7 มีนาคม 2559
ซึ่งถาขอในชวงน้ันจะทําใหติดเรื่องการกอหน้ีผูกพันไมทันภายใน 31 มีนาคม
2559 ซึ่งทางจังหวัดหนองคาย ขอใชเงินเหลือจายไปแลวรอบหน่ึง โดยในการ
ประชุมครั้งน้ัน ผูแทนของจังหวัดหนองคายแจงที่ประชุมขอใหขอใชเงินเหลือจาย
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ในรอบที่ 2 และสงให ก.พ.ร. กอนวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อที่ทานวิษณุ
เครืองาม ซึ่งไดรับการมอบอํานาจจากทานนายกรัฐมนตรี จะพิจารณา ในชวงวันที่
26 – 29 เมษายน 2559 ตอไป

ในการน้ีทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ไดมีการขอใชเงินเหลือจายทุกจังหวัด

นายนิเวศน  หาญสมุทร จังหวัดหนองคายไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกลุมจังหวัดฯ ประจําป
หัวหนาสํานักงานจังหวัด งบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณ 65 ลานบาท มีเงินเหลือจายทั้งส้ิน
หนองคาย 6,055,300 บาท ขออนุมัติใชเงินเหลือจายในการประชุมครั้งที่แลว จํานวน

4,925,000 บาท ในครั้ ง น้ีจะขอใช เ งินเหลือจ ายสวนที่ เห ลือ จํ านวน
1,130,300 บาท โดยทางจังหวัดหนองคาย มี 2
โครงการที่จะขอความเห็นชอบในการขอใชเงินเหลือจาย ดังน้ี

1. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
กิจกรรม ซอมแซมคลองสงนํ้าดวยไฟฟา บานทาจาน 2 งบประมาณ 880,000
บาท หนวยงานที่รับผิดชอบ อําเภอเมืองหนองคาย

2. โครงการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการตลาด กิจกรรม แปรรูป
ผลิตภัณฑปลา งบประมาณ 250,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจั งห วัดหนองคาย เพื่ อผลักดันเขา สู สินค าที่ มี คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ประธาน เปนโครงการที่อยูใน Y 2 ของจังหวัดหนองคาย และอยูในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 2
โครงการ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายชาญชัย  คงทัน มีประเด็นที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 2 ประเด็น คือ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 1. ขออนุมัติใชเงินเหลือจาย จังหวัดบึงกาฬมีเงินเหลือจายจาก
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด งบประมาณ ที่ไดรับการสนับสนุนจากกลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ
บึงกาฬ พ.ศ. 2559 มีเงินเหลือจายทั้งส้ิน 410,100 บาท

จังหวัดบึงกาฬขออนุมัติใชเงินเหลือจายไปดําเนินการจัดทําโครงการ
ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ ซึ่งเปนโครงการที่อยูใน Y 2
ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมแขงขันจักรยานทางเลียบ ทัวรออฟ
บึงกาฬ เปนการประชาสัมพันธและกระตุนการทองเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ ใน
ระหวางวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2559 เสนทางการปนจักรยานตามแหลง
ทองเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ “ภูสิงห – ภูทอก” อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 410,100 บาท ทั้งน้ี ขอเปล่ียนหมวดงบประมาณจากเดิมคืองบ
ลงทุนเปนงบดําเนินงานในการจัดกิจกรรมดังกลาว ดวย
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2. การขอเปล่ียนแปลงประเภทงบประมาณจากโครงการประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวกลุมจังหวัด กิจกรรม ประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดตามส่ือ
ตางๆ และเปล่ียนลักษณะงานเปนงานติดตั้งปายตอนรับ LED และติดตั้งปายตูไฟ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว งบประมาณ 5 แสนบาท ซึ่งเดิมเปนงบดําเนินงาน
ทางจังหวัดบึงกาฬจึงขอความเห็นชอบในที่ประชุม ปรับเปล่ียนเปนงบลงทุน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายปานทอง  สระคูพันธ ในสวนของจังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ราชการกลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํนวน 5 โครงการ 6
หนองบัวลําภู กิจกรรม งบประมาณ 72,64,900 บาท ซึ่งไดมีการกอหน้ีงบลงทุนหมดแลว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ทุกกิจกรรม มีเงินเหลือจาย 7,284,600 บาท จังหวัดหนองบัวลําภู ไดเสนอ
หนองบัวลําภู โครงการเพื่อขออนุมัติใชเงินเหลือจาย เปนโครงการใหมที่ไมไดอยูใน Y 2

ตามนโยบายของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ที่ มุงกระตุน
เศรษฐกิจใหกับประชาชนในพื้นที่ คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรเพื่อแกไข
ปญหาภัยแลง

หลักการและเหตุผล
ดวยจังหวัดหนองบัวลําภู ในปจจุบันเกิดภาวะแลงรุนแรงทําใหเกษตรกร

ที่ประกอบอาชีพใชนํ้ามาก เชน ทํานา การปลูกพืชอ่ืนๆ ซึ่งรัฐบาลไดมีมาตรการ
เพิ่ มประสิทธิภาพเกษตรกรเพื่ อแก ไขปญหาภัยแล ง  ป 2558/2559
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเกษตรกรใหมีอาชีพมีรายไดในชวงวิกฤตภัยแลง
และใหสามารถมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอ่ืนๆ และนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตซึ่งจากการดําเนินการตาม
มาตรการดังกลาว จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอในการ
แกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ ดังน้ัน จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรกรเพื่อแกไขปญหาภัยแลงข้ึน

วัตถุประสงค
1. เพื่อชวยเหลือเกษตรใหมีอาชีพ มีรายไดในชวงที่เกิดปญหาภัยแลง

รุนแรงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหมใหเปนทางเลือกของเกษตรกรทดแทน

การทํานาใหมีรายไดที่ยั่งยืน
3. เพื่อสนับสนุนสงเสริมนโยบายพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความตองการ

ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลง ป 2558/59 ใหประชาชนไดรับประโยชนเพิ่มเติม
จากนโยบายดังกลาว
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4. เพื่อนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางยั่งยืน

โดยขอใหเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู นําเสนอรายละเอียด
ตอที่ประชุม

นางขนิษฐา  โกวิทยากร โครงการที่ขอรับการอนุมัติ คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรเพื่อ
เกษตรและสหกรณจังหวัด แกไขปญหาภัยแลง เปนโครงการตอยอดจากโครงการนโยบายรัฐบาลที่มองเห็น
หนองบัวลําภู ถึงความสําคัญของการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ซึ่งทางสวนราชการในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเสนอโครงการ ทั้งส้ิน 6 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมสงเสริมการเล้ียงไก 3 สายเลือด วงเงิน 1,068,000 บาท
2. กิจกรรมสงเสริมการเล้ียงไกดํา วงเงิน 2,196,000 บาท
3. กิจกรรมสงเสริมการเล้ียงไกพันธุประดูหางดํา วงเงิน 1,068,000 บาท
4. กิจกรรมสงเสริมปลูกออยพันธุดี วงเงิน 1,972,000 บาท
5. กิจกรรมสงเสริมการผลิตและใชสารชีวภัณฑเพื่อการเกษตร วงเงิน

498,000 บาท
6. กิจกรรมอํานวยการ โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณ  จั งห วัด

หนองบัวลําภู วงเงิน 482,600 บาท
- รวมงบประมาณที่ขอใชเหลือจายทั้งส้ิน 7,284,600 บาท

ซึ่งทั้ง 6 กิจกรรม น้ี คาดหวังวาในการดําเนินโครงการน้ีจะสามารถสราง
รายได  และทําให เกษตรกรมีอาชีพในการแกไขปญหาภัยแลง และมีการ
ปรับเปล่ียนอาชีพใหมของเกษตรกรนอกจากการทํานา และไดนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล นําเรียนที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

เลขานุการ โครงการดังกลาวไมไดเปนโครงการที่อยูใน Y 2 เปนโครงการที่
กระทบแผน ซึ่งสามารถดําเนินการไดแตตองมีข้ันตอนในการดําเนินการเพิ่มข้ึน
เพราะไมสามารถเสนอโครงการตอทานนายกรัฐมนตรี หรือทานวิษณุ เครืองาม
ที่ รั บมอบอํานาจจากนายกรั ฐมนตรี  โดยจะมี ข้ันตอนเพิ่ ม คือตอง เสนอ
ผาน อ.ก.น.จ. ดานแผนและงบประมาณพิจารณากอนเสนอ ก.น.จ. พิจารณา จึงมี
ระยะเวลาในการพิจารณาที่ใชเวลามากข้ึน
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- ขออนุญาตในที่ประชุมใหพิจารณา กรณีโครงการคลายคลึงกับโครงการน้ี
ของจังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดหนองบัวลําภู
ไดเสนอขอใชเงินเหลือจายประมาณ 3 ลานกวาบาท เพื่อดําเนินโครงการ
ศูนยเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยปฏิบัติธรรมหนองนํ้าเพชรมงคล
โดยเปนการบูรณาการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยมีกิจกรรม การเกษตร ปศุสัตว ประมง การจัดการที่ดิน การอนุรักษพืช ขาว
หมอนไหม เปนตน

- เม่ือเสนอโครงการไปที่  อกนจ. ปรากฏวาทานรองนายกรัฐมนตรี
(ทานวิษณุ เครืองาม) ไมอนุมัติใหดําเนินการ โดยใหเหตุผลวาเปนโครงการทีไม
เช่ือมโยงกับกลุมจังหวัดฯ และไดรับประโยชนเฉพาะจังหวัดหนองบัวลําภูเพียง
จังหวัดเดียว

นายปานทอง  สระคูพันธ ขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติม วิสัยทัศน จังหวัดหนองบัวลําภู “จังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัด หนองบัวลําภูเปนเมืองนาอยู เคียงคูรูคาธรรมชาติ ประชาชนชาญฉลาดทํากิน ใน
หนองบัวลําภู ดินแดนสันติสุข” หมายความวา โครงการที่เสนอมาน้ัน เปนโครงการพื้นฐานทาง
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด เศรษฐกิจตัวใหมจะสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลําภูประเด็น
หนองบัวลําภู ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรปลอดภัย ควบคูเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนไปตามประเด็น

ยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ ซึ่งจังหวัดหนองบัวลําภูสามารถช้ีแจงใน
ประเด็นน้ีได จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธาน เม่ือ ป 2558 ก็ไดช้ีแจงแลวตอคณะรัฐมนตรีแตไมไดรับการพิจารณา
เพราะเปนเหมือนการซื้อของแจกมากกวา และการขอใชเงินเหลือจายโครงการ
ที่กระทบแผนตองรอใหผานกระบวนการตางๆ ของ อ.ก.น.จ. จึงไมสามารถระบุได
วาจะทันกับเวลาหรือไม

เลขานุการ นาจะประมาณตนเดือน พฤษภาคม 2559 นาจะแจงมาได เพราะครั้งที่
แลวก็แจงผลการพิจารณามาวันที่ 24 มีนาคม 2559 ถาอนุมัติแลวก็จะแจงผล
การพิจารณาเร็วข้ึน เพราะทานนายกรัฐมนตรีไดมอบอํานาจใหทานวิษณุ เครืองาม
มีอํานาจในการพิจารณา ไมตองเขาที่ประชุมฯ ทานรองวิษณุฯ พิจารณาไดเลย

นางขนิษฐา  โกวิทยากร เม่ือป 2558 โครงการที่เสนอมามีเวลาดําเนินงานแค 2 เดือน สุดทาย
เกษตรและสหกรณจังหวัด ของปงบประมาณ ซึ่งทําใหไมทันแตโครงการที่เสนอขอใชเงินเหลือจาย ป 2559
หนองบัวลําภู เปนการเล้ียงไกที่ใชระยะเวลา 3 เดือน ก็เห็นผลผลิต เพราะฉะน้ัน ไกที่ซื้อจะเปน

ไกพอพันธุ แมพันธุ ซึ่งสามารถดําเนินกิจกรรมน้ีไดเลย และการดําเนินการน้ีเราตั้ง
เปนลักษณะของกลุมที่มีทักษะ และประสบการณในการที่จะสงเสริม และมีตลาดที่
นาสนใจ
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ประธาน กรณีถาไมไดรับการอนุมัติเงินงบประมาณจะหายหรือไม หรือควรเสนอ
โครงการใหม

เลขานุการ ขออนุมัติในหลักการไวกอน เพื่อใหทางจังหวัดหนองบัวลําภู นํากลับไป
พิจารณาอีกครั้งหน่ึง และใหสงกลับยังฝายเลขาฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2559
เพราะจะตองดําเนินการสงใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559

นายปานทอง  สระคูพันธ เปนนโยบายเรงดวนของทาน ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ซึ่งไดนําเรียนทานในเบื้องตนแลว ไมไดอยูใน Y 2 ซึ่งจะสงเสนอไปที่ อ.ก.น.จ.
หนองบัวลําภู เพื่อพิจารณา ที่ทานวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีจะพิจารณา ทั้งน้ี ในสวน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ทานผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู รับทราบขอมูลน้ีแลว
หนองบัวลําภู

นางวัฒนา พิธรัตน ขอเสนอความคิดเห็น ตอโครงการดังกลาว ของจังหวัดหนองบัวลําภู
ประธานศูนยประสานงาน 1. เปนโครงการทีไ่มไดอยูใน Y 2
องคกรเอกชนจังหวัดอุดรธานี 2. การที่เอาโครงการน้ีไปเลนกับส่ิงมีชีวิต ซึ่งเราคาดหวังผลที่ไดน้ัน ดวย

วงเงินงบประมาณที่สูงจึงอยากใหพิจารณาโครงการอ่ืนบาง เพราะไมอยากใหซื้อแม
พันธุ พอพันธุไกมาแจก อยากใหพิจารณาโครงการใน Y 2 ที่ใชงบประมาณใหเกิด
ประโยชนมากกวาน้ี

นายปานทอง  สระคูพนัธ โครงการ Y 2 ของจังหวัดหนองบัวลําภู มี 2 โครงการ คือโครงการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด กอสรางถนนของแขวงทางหลวง เสนทางหนองบัวลําภูวังสําราญ - เลย
หนองบัวลําภู ซึ่งมี 2 กิจกรรม และทางแขวงทางหลวงไดรับจัดสรรงบประมาณเรียบรอยแลว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด และโครงการ Road show ของพาณิชยฯ เปนการ Road show เช่ือมโยง
หนองบัวลําภู อาเซียนซึ่งติดปญหามติ ครม. หามเดินทางไปตางประเทศ

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวหอยหิน 150 ลานปฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาจังหวัด ไดเสนอของบประมาณไว 13 ลานบาท ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
หนองบัวลําภู ของกลุมจังหวัดฯ งบประมาณเกินวงเงินเหลือจาย และโครงการพัฒนาปรับปรุง

แหลงทองเที่ยวถํ้าเอราวัณ ซึ่งตอนน้ีไดรับงบประมาณแลว

ประธาน รับทราบ
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นางขนิษฐา  โกวิทยากร ขอนําเรียนที่ประชุมฯ เพิ่มเติมวาจากโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่
เกษตรและสหกรณจังหวัด ใหแตละจังหวัดไปจัดอบรมเกษตร เพื่อเพิ่มพัฒนาอาชีพ สวนใหญเปนการอบรมให
หนองบัวลําภู องคความรู แตในเรื่องของทักษะ และประสบการณในการดําเนินการไมมีเลย

เพราะฉะน้ันจึงมีความจําเปนตองมีการสาธิต หรือทําให เ กิดเปนรูปธรรม
จึงสามารถดําเนินการไดครบกระบวนการของการสงเสริมฯ ทานผูวาราชการ
จังหวัดหนองบัวลําภู เลยเห็นควรดําเนินการโครงการน้ี

นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ ประเด็นในเรื่องเงินงบประมาณจะไมหายไปจากระบบ แตมีอยู 2
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตร ประเด็น คือ เขาไมเปดโอกาสใหขอใหมและเงินจะถูกดึงคืน
กลุมจังหวัดฯ

ประธาน รับทราบ และอธิบายและช้ีแจงตอที่ประชุมใหได

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายบัญญัติ  ศรีอุทัย จังหวัดเลย มีเงินเหลือจาย 3,273,800 บาท สืบเน่ืองจากกลุมจังหวัดฯ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย ไดใหจังหวัดเลยเสนอกิจกรรมใหมภายใตโครงการเดิม คือ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย เดิมเปนการกอสรางสะพานมิตรภาพ แมนํ้าเหืองไทย – ลาว ที่เช่ือมกับทาง ลาว

เปนทางเล่ียงเมือง ซึ่งทานรองวิษณุ เครืองาม ไดอนุมัติแลว เปนกิจกรรมใหม
ภายใตโครงการเดิม

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
กิจกรรม: กอสรางสะพานเช่ือมทางจักรยานตอน 1 เสนทางเมืองเลย – สนามบิน
สายทาง 201 ตอนควบคุม 0404 ตอนปากปน – ปากภู กม. 325+875
(ดานซายทาง) ระยะทาง 0.050 กม. งบประมาณ 3,200,000 บาท แขวงทาง
หลวงเลยที่ 1 เปนหนวยดําเนินงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติ และนักปนจักรยาน จากเดิมวันละประมาณ 500 คน
เปน 800 คน ตอวัน (ปนชวงเชากับชวงเย็น) ขยายสะพานคูขนานจากสะพานของ
กรมทางหลวงที่ลําหวยฮวย เพื่อความปลอดภัยกับนักทองเที่ยวและความสวยงาม
เปนกิจกรรมเพิ่มเติมจากโครงการเดิม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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นายวสันต  ไทยสุวรรณ ขออนุญาตนําเรียนทีป่ระชุมฯ ถึงโครงการประชาสัมพันธที่ทาง
(แทน) หัวหนาสํานักงาน กลุมจังหวัดฯ ไดจัดสรรให จังหวัดเลย 2 แสนบาท ทางจังหวัดมีนโยบายที่จะ
จังหวัดเลย ประชาสัมพันธการดําเนินงานของกลุมในรูปของการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

5 จังหวัด กรุงเทพฯ เปนปายโฆษณา บิลบอรด และส่ือส่ิงพิมพ เปนนโยบายของ
ทานผูวาราชการจังหวัดเลย

เลขานุการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการทําปายประชาสัมพันธซึ่งในสวน
ของกลุมหวัดฯ เคยเสนอโครงการใชเงินเหลือจาย 3 ป รวมกัน เพื่อไปดําเนิน
โคร งการประชา สัมพั นธ ป ร ากฏว าทา ง  อ . ก . น . จ . ไ ม อ นุ มั ติ  เ หตุ ผล
เพราะเปนกิจกรรมที่ไมมีความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการในพื้นที่ และในป
2559 มีงบประมาณในสวนที่สนับสนุนอยูแลว ควรเสนอกิจกรรมที่ประชาชน
ได รับประโยชน โดยตรง และอีกเหตุผลหน่ึงคือกิจกรรมที่ก ลุมจั งหวัดฯ
ขอเปล่ียนแปลงเปนการเชาปายโฆษณา ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ ตั้งขอสังเกต และ
พิจารณาปรับลดรายการมาหลายป ทั้งยังไมใชโครงการที่เรงดวน และไมสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล

มติที่ประชุม เห็นชอบ/รับทราบ

นายสมเด็จ  จําป จังหวัดอุดรธานีมีเงินเหลือจายจากโครงการพัฒนาและปรบัปรุงแหลง
(แทน) ผูอํานวยการสํานัก ทองเที่ยวกลุมจังหวัด กิจกรรม : ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวนํ้าตกหินตั้งและ
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวถํ้าสิงหมีเงินเหลือจายจากการกอสรางอาคารเรือนนอนทั้ง
(อุดรธาน)ี 2 แหง จํานวน 741,901 บาท ไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากในสวนของ

จังหวัดอุดรธานี และกลุมจังหวัดฯ แตยังขาดวัสดุอุปกรณที่จําเปน เชน วัสดุเครื่อง
นอน วัสดุเครื่องครัว ทั้ง 2 แหง และปายแหลงทองเที่ยวยังไมไดรับการปรับปรุง ที่
จะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได ทางสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 อุดรธานี จึง
ขออนุมัติใชเงินเหลือจายจัดทําปายแหลงทองเที่ยวขนาดใหญ โดยขอใชจํานวน
527,000 บาท

ประธาน ในสวนของจังหวัดอุดรธานี มีเงินเหลือจายอยูจํานวน 815,301 บาท
โดยยังมีเงินเหลือจายอยูจํานวน 284,301 บาท นาจะใชใหหมดทั้งกอนโดยใชซื้อ
วัสดุครุภัณฑ นาจะได และเปนโครงการตอเน่ืองอยูแลว

นายสมเด็จ  จําป จะขออนุมัติใชเงินเหลือจายดังกลาวเพื่อจัดซื้อเต็นทนอนเพิ่มเติม
(แทน) ผูอํานวยการสํานัก เพื่อรองรับนักทองเที่ยว และนักเรียน นักศึกษา ที่มาออกคายจัดกิจกรรม
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 6
(อุดรธาน)ี



~ 20 ~

นางวัฒนา พิธรัตน นอกจากเต็นท แลวยังขาดอุปกรณอยางอ่ืนอีกหรือไม
ประธานศูนยประสานงาน
องคกรเอกชนจังหวัดอุดรธานี

นายสมเด็จ  จําป ยังขาดถุงนอนและแผนรองนอนจึงขออนุมัติที่ประชุมใชเงินเหลือจายสวน
(แทน) ผูอํานวยการสํานัก ที่เหลือ ในการจัดซื้อเต็นท และถุงนอน และแผนรองนอน
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 6
(อุดรธาน)ี

มติที่ประชุม เห็นชอบ/รับทราบ
เลขานุการ ขอรายละเอียดโครงการฯ สงใหกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน

2559 ไมเกิน 16.30 น. เพื่อฝายเลขาจะไดตรวจสอบความเรียบรอยและนําสง
กพร. ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 อีกประเด็นมีหนังสือดวนจากกองกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุด
ที่ มท 0201 .3 /ว 1863 ลง วันที่ 31 มีนาคม 2559 เ น่ื อ งจ าก
ทานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปะฎิมาประกร) ไดมีมติเห็นชอบให
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอ โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเปน
การเฉลิมพระเกียรติฯ ของหนวยงานใน 2 โอกาส คือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ป ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 – 9 มิถุนายน 2560 และการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย ใหกลุม
จังหวัดฯ ดําเนินการเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 2 โอกาสดงัน้ี

1. โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตพื้นที่ของกลุมจังหวัด
2. โครงการกอสรางฝายและซอมแซมฝายในรูปแบบประชารัฐในเขต

พื้นที่ของกลุมจังหวัดซึ่งฝายเลขาไดตรวจสอบในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559
แลวไมมีโครงการในลักษณะดังกลาว แตทางสวนกลางก็ไดแจงแนวทางดังกลาวให
แตละจังหวัดดวยแลว ทางกลุมจังหวัดฯ จึงขอความรวมมือ จังหวัดในกลุมจังหวัด
ไดตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ที่จังหวัดไดดําเนินการตามขอส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย และจัดสงใหกลุมจังหวัดฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการบูรณาการ
ในภาพรวมของกลุมจังหวัดฯ หรือเพื่อขยายผลใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางจังหวัด
ภายในกลุมจังหวัดฯ ตอไป
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ประธาน โครงการดังกลาวสามารถเช่ือมโยงโครงการมูลนิธิปดทองหลังพระฯ
เปนโครงการประชารัฐ มอบหมายสํานักงานจังหวัดอุดรธานี ใหประสานทาง
อําเภอทําหนังสือกระตุน อีกที เพื่ อเสนอเปนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
และสรุปการขอใช เ งิ น เห ลือจ าย ให จั งห วัดส งรายละเ อียดโครงการฯ
ใหกลุมจังหวัดฯ กอนเวลา 15.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2559 ทาง E- mail และ
ใหทําหนังสือสงตัวจริง EMS มาภายหลังอีกครั้งหน่ึง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

นางวัฒนา พิธรัตน จังหวัดอุดรธานีมีผูอาวุโสทีต่ั้งชมรมดนตรีกูเจิง ซึ่งไปแสดงหลาย
ประธานศูนยประสานงาน แหงทั่วประเทศ ซึ่งเลนไดไพเราะมาก ถาเปนไปไดอยากมีโอกาส
องคกรเอกชนจังหวัดอุดรธานี ใหสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดทราบวาใน

จังหวัดอุดรธานีของเราไดมีผูสูงอายุไปแสดงเลนกูเจิงในหลายแหงทั่วประเทศแลว
แตยังไมเปนที่รูจักของทางหนวยงานราชการ และทางเราก็เต็มใจที่จะแสดงใหชม
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประธาน รับทราบ (ปดการประชุม)

***********************************
ปดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ ณัฐพงศ  คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ  คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ


