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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 6/2558 

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดัอุดรธานี 

 
 
 

1. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
(แทน) หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายปัญจชัย เลื่อมประเสริฐ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู  

รองประธาน
กรรมการ 

3. นายบัญญัติ  ศรีอุทัย  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

รองประธาน
กรรมการ 

4. นายจ ารัส นาแฉล้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  
  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธาน
กรรมการ 

5. นายสมหวัง  อารีย์เอื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 

รองประธาน
กรรมการ 

6. นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายประเสริฐ  ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นางสาวณัฎฐนันท์ ชาวชายโขง (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นางชลทิชา  ลัดดาวัลย ์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
10. นางสาวพรรณี  วงศ์สง่า (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายเมธี  อุ่นช่วย (แทน) ผู้อ านวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ 
12. นายชาญยุทธ  วันด ี พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
13. นางสุรัตดาร์  นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
14. นายทวีศักดิ์  มหารัตนวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายวิโรจน์  พิเภก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
16. นายเสริมชัย  ลี้เขียววงศ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
17. นายมนตรี หมวกไสว (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
18. นายประเทศ  แย้มยินดี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ 
19. นพ.ศราวุธ  สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
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20. นายประเสริฐ  พงษ์ปิยทัตน์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
21. นางสาวจิรารัตน์  แก้ววจิิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
22. นางพรพรรณ  ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

23. นายค ากอง อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล าภู 

กรรมการ 

24. จสอ. ฉลอง  ภูวิลัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง   
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

25. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอท่าบอ  
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

26. นายธนาดุล  บุตรโคตร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์  
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการ 

27. นางวัฒนา  พิธรัตน ์  ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน 
 จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

28. นายมงคล  สุมาลี  นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
29. นางเกษร  บุดดา  ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

หนองบัวล าภู 
กรรมการ 

30. นายสุริยัน เหล่าสุอาด  (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการ 

31. นายพิชัย  พาศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นายพรพิทักษ์  อ ามาตทัศน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

33. นายรุจิภาส  เศรษฐสา พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกเทศมนตรีต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง  
    จังหวัดหนองบัวล าภ ู

กรรมการ ติดราชการ 

5. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
    จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ ติดภารกิจ 

6. ด.ต.เจนศึก  สารแสน  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
    จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 
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7. นางสวรรค์  บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 
8. นายเชิด สิงห์ค าป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน   

จังหวัดเลย 
กรรมการ ติดภารกิจ 

9. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
10. นายฉลาด สอดซ้าย คณะท างานองค์กรชุมชนต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
11. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะท างานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
12. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  กรรมการ ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  
1. นายเกษม ศรีพิพัฒนากุล สหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
2. นางกาญจนา วิจารณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ สนง.สหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
3. นายณัฐพล  นันทะมิตร นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน  โครงการชลประทานอุดรธานี 
4. นายณรงค์ชัย  ศรีดาวเรือง สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
5. นายมานพ  กุศลยัง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
6. นายชนะ  ไชยฮ้อย หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี 
7. นายโนรี ตะถา (แทน) ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 10 (อุดรธานี) 
8. นายจรัส วงษ์ธรรม นวค.ช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
9. นางลดาวัลย์  โภคานิตย์ นวค.ช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
10. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
11. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
12. นางสาวศิรินภา วิเศษศิริ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
13. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
14. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธาน   เนื่องจากนายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ติดราชการ                
ไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงมอบหมายให้กระผมนายสิธิชัย  จินดาหลวง             
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุมแทน 

ทีป่ระชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2558 
   ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 
2558 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน             
ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/ว 04187 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 
และได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-
n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพ่ือให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น 
หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ    
หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

เลขานุการ   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการ    
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ซึ่ง ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2556 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท และเป็นงบพัฒนา                
กลุ่มจังหวัดฯ 311.363 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 316.363 ล้านบาท            
ผลการเบิกจ่ายรวม 314.275 ล้านบาท (ร้อยละ 99.34) คงเหลือ
รายการที่ไม่แล้วเสร็จ 1 รายการ นั้น  

   ปัจจุบันยังไม่มียอดเบิกจ่ายเพ่ิมเติม สรุปผลการด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 7 โครงการ (53 รายการ) จากทั้งหมด 8 โครงการ (54 รายการ) 
คงเหลือ 1 โครงการ (1 รายการ) ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
ดังนี้ 

   1. ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ     
บ้านฝ้าย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคายงบประมาณ 8 ล้านบาท ก่อหนี้ 
6.6 ล้านบาท เบิกจ่ าย 3.8 ล้ านบาท คงเหลือ 2.8 ล้านบาท           
สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่  วันที่ 26 ธันวาคม  2556 ปัจจุบันด าเนินการ              
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย โดยผู้รับเหมาก าลังเร่งน าเงินมาจ่ายเป็น
ค่าปรับซึง่มากกว่าเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 
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นายสมหวัง  อารีย์เอ้ือ    ก่อสร้างแก้มลิง หนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย     บ้านฝ้าย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย เหตุผลที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจาก

เงินค่าปรับมีจ านวนมากกว่าวงเงินคงเหลือ โดยผู้รับจ้างก าลังหาเงินมา
จ่ายค่าปรับซึ่งมากกว่าเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ประมาณ 300,000 
บาท โดยมีการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

3.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้ งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผล              
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557               
ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557                  
เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท และเป็นงบพัฒนาฯ 325 ล้านบาท               
รวมทั้งสิ้น 330 ล้านบาท เบิกจ่าย 317.796 ล้านบาท (ร้อยละ 
96.31) คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 12.31 ล้านบาท นั้น 

  ปัจจุบันมีผลการด าเนินงาน แล้วเสร็จ 7 โครงการ (59 รายการ)                 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ (3 รายการ)  ยังไม่มีรายงานผลการ
เบิกจ่ายเพ่ิมเติมจากเดิม 

  จังหวัดอุดรธานี 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 

ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 
งบประมาณ 3,000,000 บาท แยกเป็นงบด าเนินงาน 1,109,000 
บาท ซึ่งเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ที่เหลือเป็นงบลงทุนค่าก่อสร้าง 1,891,000 
บาท ก่อหนี้ผูกพัน 1,888,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 13 มิถุนายน 
2558 ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุน 

 

นายโนรี  ตะถา     สัญญาสิ้นสุดวันที่ 13 มิถุนายน 2558 โดยทางส านักงานได้มี 
(แทน) ผู้อ านวยการส านักบริหาร   การเร่งรัดติดตามผู้รับจ้างมาตลอด และผู้รับจ้างก็เข้ามายืนยันว่าจะท า  
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) การก่อสร้าง แต่ ณ ปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่เข้าด าเนินงานแต่ประการใด 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 

ประธาน   ให้เร่งรัดติดตามโดยตรง หากยังไม่มีความก้าวหน้าให้ด าเนินการ
ตามระเบียบให้เป็นผู้ทิ้งงาน เพ่ือหาผู้รับจ้างรายใหม่ แล้วรายงานกลุ่ม
จังหวัดทราบด้วย 
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ที่ประชุม     รับทราบ 
     

  2. การสรรหาและจัดท าเอกลักษณ์ (Brand Identity)               
ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดยืน  ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขัน งบประมาณ 1,000,000 บาท ก่อหนี้ จ านวน 1,000,000 
บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2558 เบิกจ่ายแล้ว 400,000 
บาท คงเหลือ 600,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย 

นายพิชัย  พาศรี     ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เป็นหน่วยงานด าเนินการ 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์  โดยการสรรหาและจัดท าเอกลักษณ์ (Brand Identity) โดยว่าจ้าง 
การพัฒนากลุ่มจังหวัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการออกแบบการจัดท า 
     เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด  ขณะนี้ก าลังส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นการ
     ส่งเบิกเงินในงวดงานเดียวทั้งหมด  

ที่ประชุม     รับทราบ 

      จังหวัดหนองคาย 

เลขานุการ  1. จัดท าพ้ืนที่สัญลักษณ์ของเมือง  (Land Mark) เพ่ือประชา - 
สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 บาท            
ก่อหนี้ จ านวน 23,126,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 13,413,080 บาท 
คงเหลือ 9,712,920 บาท อยู่ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย                     
โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ให้ผู้รับจ้างแก้ไขงาน ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการแก้ไขงาน 

นายสมหวัง  อารีย์เอ้ือ     จัดท าพ้ืนที่สัญลักษณ์ของเมือง  (Land Mark) เพ่ือประชา -  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 บาท

สัญญาสิ้นสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว              
อยู่ระหว่างส่งเรื่องเบิกเงิน  

ที่ประชุม   รับทราบ 
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3.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ซึ่ง 
ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท และเป็นงบพัฒนา             
กลุ่มจังหวัดฯ 12 โครงการ (59 รายการ) 319.468 ล้านบาท               
รวมทั้งสิ้น 324.468 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 275.135 ล้านบาท 
(ร้อยละ 84.80) นั้น 

  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณปัจจุบัน  ก่อหนี้  313.268             
ล้านบาท เบิกจ่าย 282.025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.03 จากการ
ก่ อหนี้  ค ง เหลื อที่ ยั ง ไม่ เบิ กจ่ าย  จ านวน  31 .243  ล้ านบาท                  
ผลงานแล้วเสร็จ 7 โครงการ (52 รายการ) อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 
โครงการ (9 รายการ) ดังนี้     

  จังหวัดอุดรธานี 

เลขานุการ  1.  โครงการ เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตร 
งบประมาณ 9,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,238,506 บาท 
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 1,761,494 บาท ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้ด าเนินการ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้ว โดยกันแบบไม่มีหนี้ เนื่องจากเป็นงบ
ด าเนินงาน และขณะนี้กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการอนุมัติใช้เงินจ านวน
ดังกล่าวแล้ว 

นายชนะ  ไชยฮ้อย    งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย 1,761,494 บาท เป็นเงินที่เหลือ 
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี จากการด าเนินงานและการจัดซื้อจัดหาแล้ว ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัด

อุดรธานี จะเสนอขอใช้เงินงบประมาณ ในวาระต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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เลขานุการ  2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร (ดิน แหล่งน้ า) ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 3 กิจกรรม 
ขอเรียนเชิญผู้แทนโครงการชลประทานอุดรธานีชี้แจง ดังนี้ 

  2.1 ปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า บ้านหว้านใหญ่              
อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี งบประมาณ 5,000,000 บาท ก่อหนี้ จ านวน 
4,971,849 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,244,330.25 บาท คงเหลือ                
ยังไม่เบิกจ่าย 3,727,518.75 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพ่ิมเติม                
สิ้นสุดสัญญา 14 กรกฎาคม 2558  

   เริ่มสัญญาวันที่ 16 มกราคม 2558 ผู้รับเหมาเข้าพ้ืนที่ล่าช้า
กว่าแผนงาน ท าให้ติดปัญหาพ้ืนที่เพราะเป็นช่วงที่เกษตรกรท านาพอดี
ขณะนี้สัญญาสิ้นสุดแล้ว ซึ่งต้องคิดค่าปรับ ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ 39 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในมกราคม 
2559 

  2.2 ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ หนองบ่อหอ              
บ้านกุดค้า ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี งบประมาณ 4,000,000 บาท 
ก่อหนี้ จ านวน 3,978,920 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,110,765.26 บาท 
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 1,868,154.71 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพ่ิมเติม 
สิ้นสุดสัญญา 1 มิถุนายน 2558 

   มีการแก้ไขสัญญา จากสามล้านเก้าแสนเศษ เป็น สองล้าน -        
เก้าแสนเศษ ปัจจุบันงานก่อสร้างด าเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือแค่การ
ก่อสร้างคันดิน ผลการด าเนินงาน ได้ 80 % และยังไม่เบิกจ่าย               
แปดแสนบาทเศษ   

  2.3 ขุดลอกหนองปลาเสื่ อม  ระยะที่  2 บ้ านดอนหาด                
ต.สามพร้าม อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ 2,000,000 บาท ก่อหนี้ 
จ านวน 923,153.63 เบิกจ่ายแล้ว 148,153.63 บาท คงเหลือยังไม่
เบิกจ่าย 775,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพ่ิมเติม สิ้นสุดสัญญา 
ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับจากได้รับแจ้งลงพ้ืนที่   

 
 
 
 
 
 
 

นายณัฐพล  นันทะมิตร 

(แทน) ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทานอุดรธานี 
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  โดยแจ้งผู้รับจ้างลงพ้ืนที่ท างานเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงาน ได้ 2% และ
ขอหารือที่ประชุม เรื่องงบประมาณที่ทางโครงการชลประทานอุดรธานี 
ได้รับแจ้งจาก ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ว่างบประมาณ 
จ านวน 275,946.37  บาท ที่ขอกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี กรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน ในส่วนของค่าแรงงาน และค่าควบคุมงานบางส่วนแต่ไม่ได้รับการ
อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีดังกล่าว ท าให้ไม่มีงบประมาณในการจ้าง
แรงงาน และค่าควบคุมงานบางส่วน ในการก่อสร้างอาคารประกอบ
ดังกล่าว 

เลขานุการ   ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ก าลังท าเรื่องขออุทธรณ์
เงินงบประมาณดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอคืนเงินงบประมาณ             
ที่ตกไป 

ประธาน   มีแนวโน้มว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาหรือไม่ ขอให้เร่งรัดติดตาม
โดยใกล้ชิด ส าหรับการขออุทธรณ์เงินกันให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการโดย
เร่งด่วน และติดตามผลรายงานให้ทราบต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

เลขานุการ  3. พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี รองรับ
การจัดตั้งหอประชุมนานาชาติและการมาเยือนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
งบประมาณ 7,000,000 บาท ก่อหนี้ จ านวน 6,068,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 910,200 บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 5,157,800 บาท 
ยังไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม (สิ้นสุดสัญญา 25 มกราคม 2559) 

   เนื่องจากตัวแทนของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
อุดรธานี ติดราชการส าคัญ จึงขอชี้แจงแทน คือในส่วนของโครงการพัฒนา
หนองแดมีงบพัฒนาทั้งในส่วนของจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด โดยในส่วน
ของงบกลุ่มฯ มีจ านวน 7 ล้านบาท โดยมีการด าเนินงานใน 2 ส่วน คือ
การขยายเขตไฟฟ้าและระบบประปา และการขุดลอก ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของสภากาชาดไทย เพ่ือขอใช้พ้ืนที่ ถ้าผ่านแล้วถึงจะ
เข้าพ้ืนที่ด าเนินงานได้  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

นายพิชัย  พาศรี 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ประชุม 
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  จังหวัดหนองคาย 
เลขานุการ  1. พัฒนาพ้ืนที่ผาตากเสื้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย 

(Dream Destination) เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง          
จ.หนองคาย เลย – บึงกาฬ  งบประมาณ 17,000,000 บาท               
ก่อหนี้ จ านวน 17,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,430,000 บาท 
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 13,570,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 21 ตุลาคม 
2558 รายงานไว้ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 

นายสมหวัง  อารีย์เอ้ือ   เหตุผลที่เบิกจ่ายล่าช้า  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย    1. มีการแก้ไขแบบฐานราก จาก 1.2 เมตร เป็น 6 เมตร 

2.  สถานที่ก่อสร้างอยู่ภายในบริเวณวัด และทางวัดให้ผู้รับเหมา
หยุดงานทุกวันพระ จึงท าให้เกิดความล่าช้า โดยมีการขยายสัญญาออกไป
อีกถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ต้นเดือนธันวาคม 2558 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  จังหวัดเลย 
เลขานุการ  1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงและ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน (จังหวัดเลย) ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 2 กิจกรรม คือ 

(1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม อ า เภอหนองหิน            
จ.เลย(ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหินผางาม) งบประมาณ 2,000,000 บาท 
ก่อหนี้ 1,991,800 บาท ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นสุดสัญญา                  
วันที่ 5 มกราคม 2559 

(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปากชม (ก่อสร้างห้องน้ า/
ปรับปรุงภูมิทัศน์/ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) งบประมาณ 
1,800,000 บาท ก่อหนี้ 1,795,000 บาท ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 

นายบัญญัติ  ศรีอุทัย   ด าเนินการแล้วเสร็จได้ตามสัญญาทั้งสองกิจกรรม 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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เลขานุการ  2. โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ กิจกรรม : เทศกาลต้นคริสต์มาส อ.ภูเรือ จ.เลย             
งบด าเนินงาน 5,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,581,261.70 บาท 
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 415,000 บาท รายงานไว้ว่าจะเร่งรัดด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 

นายบัญญัติ  ศรีอุทัย   อยู่ระหว่างการตรวจรับงานจ้าง 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

นางวัฒนา  พิธรัตน์   ขอให้ข้อสังเกต เกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพ่ือไปซื้อต้น 
ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน  คริสต์มาสในแต่ละปวี่าเป็นต้นไมจ้ริงหรือปลอม คุ้มค่ากับงบประมมาณ 
จังหวัดอุดรธานี หรือไม่และมีการน ากลับมาใช้ในปีต่อไปได้หรือไม่ หากเป็นต้นไม้จริงการ

ดูแลรักษาท าอย่างไร ซึ่งเห็นว่าต้นคริสต์มาสอยู่ได้เฉพาะหน้าหนาว เสนอ
ให้เป็นไม้ 3 ฤดู  

นายบัญญัติ  ศรีอุทัย   ต้นคริสต์มาสที่น ามาประกอบหรือแสดง ในงานเทศกาล  
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จ าเป็นต้องมีขนาดและรูปทรงสวยงามตามความต้องการและเหมาะสม 

ดังนั้น จึงไม่น ากลับมาใช้ซ้ าแต่สามารถน าไปดูแลรักษาและขยายพันธุ์ 
โดยส่งให้อ าเภอด าเนินการดูแลรักษาและเพาะขยายพันธุ์ น าไปใช้
ประโยชน์ ผลที่ได้กลับคืนมาคือการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา
ท่องเที่ยว เกษตรกรขายต้นคริสต์มาส ไม้ดอกไม้ประดับ และรายได้จาก
การท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร เป็นต้น   

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง  เพื่อทราบ 

   4.1 การแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

เลขานุการ   ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ท าหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก. ในหลายกลุ่มจังหวัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงมีค าสั่ง ที่ 1049/2558 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยแต่งตั้ง นายสิทธิชัย 
จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

   รายละเอียดตามที่แจกจ่ายในที่ประชุม 
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ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
5.1 ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ .2559 ที่ ไ ม่ มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี               
ของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

เลขานุการ   5.1.1 จังหวัดเลย ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน 2 
รายการ โดยขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการ ดังนี้ 

   (1) จากเดิมรายการ ทางจักรยานตอน 1. เส้นทาง เมืองเลย –
สายทาง 201  ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน – ปากภู จังหวัดเลย
ระหว่าง กม.318+536 – กม.322+036 ระยะทาง 3.5 ก.ม. 
(ด้านขวาทาง) งบประมาณ  9,753,700 บาท  

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ทางจักรยานตอน 1. เส้นทาง เมืองเลย – 
สนามบินสายทาง 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน – ปากภู 
จังหวัดเลย ระหว่าง กม.325+450 – กม.328+950 ระยะทาง 3.5 
ก.ม. (ด้านซ้ายทาง) งบประมาณ 9,753,700 บาท 

(2) รายการ ทางจักรยานตอน 2. เส้นทาง สนามบิน–ปากปวน 
สายทาง  201 ตอนควบคุม  0404 ตอน ปากปวน – ปากภู            
จังหวัดเลย ระหว่าง กม.315+036 – กม.318+536  ระยะทาง 3.5 
ก.ม. (ด้านขวาทาง) งบประมาณ 9,739,300 บาท  

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ทางจักรยานตอน 2. เส้นทาง สนามบิน–
ปากปวน สายทาง 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน – ปากภู 
จังหวัดเลย ระหว่าง กม.321+950 – กม.325+450 ระยะทาง 3.5 
ก.ม. (ด้านซ้ายทาง) งบประมาณ 9,739,300 บาท 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย    ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 การโอน 
     เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ 
     ประจ าปี ได้แก่  
      (1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

(ก) กิจกรรม 
(ข) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
(ค) งบรายจ่าย 
(ง) เป้าหมายโครงการ 
(จ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
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      (2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยน าโครงการอื่นที่อยู่ใน 
     แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีมาด าเนินการแทน 

และ ข้อ 3 กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อ ก.บ.ก. ข้อ 4 เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ .  2548                
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2554 

ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ (หัวหน้า  
กลุ่มจังหวัด) มีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน 
ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดท าผลผลิต หรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน
เอกสารประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเพ่ือเพ่ิมเติม
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท และ
ต่ ากว่าสิบล้านบาท ตามล าดับ (ต้องตกลงกับส านักงบประมาณ) 

เลขานุการ   เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
ด าเนินการ และเป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงานงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 

เลขานุการ   5.1.2 จังหวัดอุดรธานี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ                 
ท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา  
 โดยขอปรับลดงบประมาณโครงการ และขอส่งคืนงบประมาณที่
เหลือจากการปรับลดให้กลุ่มจังหวัด เพ่ือน าไปด าเนินโครงการใหม่ ดังนี้ 

 จากเดิม โครงการท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา ซึ่งได้รับ
 จัดสรรตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559 จ านวน 
 48,138,900 บาท โดยจัดสรรให้ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีเพ่ือ
ด าเนินรายการ 
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    (1.) พัฒนาระบบการผลิตโคเนื้อ 11,213,000 บาท 
    (2.) จัดตั้งศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโคเนื้อคุณภาพ 32,684,400 

     บาท 
    (3.) การผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโคเนื้อคุณภาพ 4,241,500 บาท 

 ขอปรับลดงบประมาณ  โดยขออนุมัติด าเนินการเฉพาะใน
รายการที่ (1.) งบประมาณ 11,213,000 บาท  และขอยกเลิก
ด าเนินการในรายการที่ (2.) และ (3.) รวมงบประมาณที่ขอยกเลิกและ   
ส่งคืนให้กลุ่มจังหวัด 36,925,900 บาท เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการหลังเสร็จสิ้นโครงการ เห็นควร
ให้ชะลอไว้ก่อน 

นายณรงค์ชัย  ศรีดาวเรือง   เรื่องเดิม 
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานีได้รับอนุมัติงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โครงการท า
การเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract Farming) งบประมาณ 
48,138,900 บาท นั้น มีกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการภายใต้โครงการ
ดังกล่าว จ านวน 3 กิจกรรม คือ 

   1 .  กิ จ ก ร ร ม ที่  1  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต โ ค เ นื้ อ              
วงเงิน 11,213,000 บาท ดังนี้ 

        1) จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในกลุ่มจังหวัด จ านวน 
2,000 คน แบ่งเป็น 50 รุ่นละ 40 คน ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน  
งบประมาณ 2,013,000 บาท 

        2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นเบื้องต้นให้กับเกษตรกร
ผู้ เลี้ยงโคเนื้อที่ผ่านการฝึกอบรมจ านวน 2,000 คน งบประมาณ 
9,200,000 บาท  

    2. กิจกรรมที่ 2 การจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์ดี 
วงเงิน 32,684,400 บาท ดังนี้ 

        1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์ดี พร้อม
อาคารประกอบ และพัฒนาพ้ืนที่บริ เวณศูนย์  ฯ จ านวน 1 แห่ง 
งบประมาณ 17,065,900 บาท 

                2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตน้ าเชื้อ
แช่แข็งประจ าศูนย์ รวม 91 รายการ งบประมาณ 15,618,500 บาท 
(ค่าครุภัณฑ์ 14,692,400 บาท และค่าวัสดุ 926,100 บาท) 

   3. กิจกรรมที่ 3 การผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโคเนื้อคุณภาพ วงเงิน 
4,241,500 บาท ดังนี้ 
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        1) จัดซื้อโคพ่อพันธุ์เพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง จ านวน 6 ตัว 
วงเงิน 4,200,000 บาท 

        2) ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง ฯ 
จ านวน 5 คน วงเงิน  41,500 บาท 

   ข้อเท็จจริง 
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้มีการเตรียมความพร้อมใน

การด าเนินการแล้วพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้การด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ใน 2 กิจกรรม 
ดังนี้ 

   1. กิจกรรมที่ 2 การจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์ดี 
วงเงิน 32,684,400 บาท 

   2. กิจกรรมที่ 3 การผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโคเนื้อคุณภาพ วงเงิน 
4,241,500 บาท  

   เนื่องจากยังมีปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ
โครงการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ ดังนี้  

   1) การเพ่ิมปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อทั้ งในส่วนของจ านวน
เกษตรกร    ผู้เลี้ยง และจ านวนโคเนื้อ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยปริมาณโคเนื้อในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ใน
ปัจจุบันมีจ านวน 144,557 ตัว เกษตรกร 30,976 ราย เป็นโคเนื้อเพศ
เมียที่มีความพร้อมผสมพันธุ์ จ านวน 53,987 ตัว ลดลงค่อนข้างมาก ท า
ให้ความต้องการน้ าเชื้อโคพ่อพันธุ์ส าหรับการผสมเทียมลดลง ประกอบกับ
การให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ นั้น เป็นภารกิจที่กรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการ
เป็นงานปกติอยู่แล้ว กรมปศุสัตว์มีศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโคเนื้อ 3 แห่ง 
โดยในปี 2558 กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโคเนื้อ 
386,000 โด๊ส ซึ่งเพียงพอกับความต้องการอยู่แล้ว การก่อสร้างศูนย์ผลิต
น้ าเชื้อ ฯ จึงยังไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 

   2) การบริหารจัดการศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ ฯ ได้ก าหนดให้สหกรณ์             
หรือชุมนุมสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ ฯ 
ภายใต้การก ากับ ดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการจัดตั้งสหกรณ์             
ผู้เลี้ยงโคเนื้อในแต่ละอ าเภอ และรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ และ
ให้ชุมนุมสหกรณ์ท าหน้าที่บริหารจัดการศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ ฯ ซึ่งส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดได้ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการรวบรวมเกษตรกรที่
มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการร่วมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในแต่
ละอ าเภอ และให้ขอความร่วมมือให้ทุกสหกรณ์ร่วมกันจัดตั้งเป็นชุมนุม
สหกรณ์ แล้ว แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถจัดตั้งสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์
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ดังกล่าวได้ เนื่องจากการจัดตั้งสหกรณ์เกษตรกรที่เป็นสมาชิกจะต้องมี
ความพร้อมและต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งภายหลังการก่อสร้างศูนย์
ผลิตน้ าเชื้อ ฯ แล้วเสร็จก็จะยังไม่สามารถจัดตั้งสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ที่มี
ความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ ฯ ได้   

   3) การบริหารจัดการศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ ฯ นอกจากงบประมาณใน
ปีที่เริ่มด าเนินการแล้ว มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณต่อเนื่องในปีถัดไป
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผลิตน าเชื้อแช่แข็ง เช่น ค่าไฟฟ้า ประปา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ 
ฯ ค่าอาหารสัตว์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องมือ เป็นต้น ซึ่งจะต้องใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องทุก
ปีก็จะไม่สามารถด าเนินการได้  

   4) การผลิตน้ าเชื้อแช่แข็ง ฯ เป็นงานที่ต้องใช้เทคนิค วิธีการ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ความช านาญเฉพาะทางเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งยังมีปัญหาในการจัดหา
บุคลากรดังกล่าวมาปฏิบัติงานประจ าศูนย์ผลิตน้ าเชื้อ ฯ  

   ส าหรั บกิจกรรมที่  1  การ พัฒนาระบบการผลิต โค เนื้ อ                      
วงเงิน 11,213,000 บาท ยังไม่พบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ 
สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้กับเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ได ้ 

   ข้อเสนอเพื่อพจิารณา 
   เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์คุ้มค่า ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้วขอเสนอ
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

   1) เห็นควรยกเลิกกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว จ านวน 2 
กิจกรรม คือ กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์ดี  และ 
กิจกรรมการผลิตน้ าเชื้อแช่แข็งโคเนื้อคุณภาพ รวมเป็นเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 36,925,900 บาท 

   2) ให้คงการด าเนินการตามกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการ
ผลิตโคเนื้อ วงเงิน 11,213,000 บาท ไว้ เนื่องจากยังไม่พบปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการ 
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เลขานุการ   เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไม่มีผลกระทบ

ต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยปรับลด 
กิจกรรม เป็นอ านาจของ ก.บ.ก. ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ                
เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยขอท าความตก
ลงกับส านักงบประมาณ เนื่องจากมีรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ต่อหน่วย           
เกิน 1 ล้านบาท ที่ถูกยกเลิก และรายงาน ก.น.จ. ทราบ  

มติที่ประชุม   เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 

5.1.3 ขอความเห็นชอบน างบประมาณที่ เหลือจากการปรับลด
งบประมาณโครงการท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จ านวน 
36,925,900 บาท  เพื่อไปด า เนินโครงการ บริหารจัดการ          
เขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง 
ยางพารา)   

เลขานุการ   ขอน างบประมาณที่เหลือจากการปรับลดงบประมาณโครงการ
ท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จ านวน 36,925,900 บาท  เพื่อไป
ด าเนินโครงการ บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
(ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) จ านวน 36,925,900 บาท                
โดย สนง.สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และ สนง.สหกรณ์จังหวัดหนองคาย   
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2559 แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (y2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร              
ที่ส าคัญ (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) 
 กิจกรรม สนับสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรูปและการจ าหน่าย 
งบประมาณ 36,925,900 บาท เป็นงบด าเนินงาน 265,900 บาท   
งบลงทุน 36,660,000 บาท  
 สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร  
 วัตถุประสงค์ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการผลผลิตสินค้า
เกษตรภายในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
เพ่ือลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 เป้าหมาย สหกรณ์ในเขตจังหวัดอดุรธานีและหนองคาย       
25 แห่ง  
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 กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 (1) ฝึกอบรมผู้บริหารสหกรณ์ผู้น าสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง 140 
คน งบประมาณ 265,900 บาท หมวดงบด าเนินงาน             
 (2) สนับสนุนให้เกิดผลผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย และ
การตลาด หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม โดยสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น 
และเป็นความต้องการของสหกรณ์ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 ข้าว  7 แห่ง งบประมาณ 10,920,000 บาท 
 มันส าปะหลัง     4 แห่ง งบประมาณ   4,990,000 บาท 
 ยางพารา 7 แห่ง งบประมาณ 11,125,000 บาท 
 อ้อย  7 แห่ง งบประมาณ   9,625,000 บาท 
 รายละเอียดโครงการที่แจกจ่ายที่ประชุม 

เลขานุการ   เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เนื่องจากน าโครงการอ่ืนที่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบ แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
มาด าเนินการตามแทน เป็นอ านาจของ ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ ตามระเบียบ               
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เนื่องจาก
มีรายการที่เป็นค่าครุภัณฑ์ต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท จ านวน 5 รายการ 

   แนวทางปฏิบัติ เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้วให้ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ ขออนุมัติด าเนินโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ
แล้ว ให้เร่งรัดด าเนินงาน โดยเฉพาะการฝึกอบรม ให้ด าเนินการภายใน
ไตรมาสแรก และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ต้องขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณไว้ เป็นการล่วงหน้า โดยมีเงื่อนไขจะลงนาม                
ในสัญญาต่อเมื่อได้รับแจ้งจากส านักงบประมาณแล้ว ซึ่งได้แก่งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ต่อหน่วย เกิน 1 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท 
ตามล าดับ 

ความเห็นที่ประชุม   นอกจากโครงการที่เสนอมา มีโครงการอ่ืนที่สามารถด าเนินการ
ได้อีกหรือไม ่
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เลขานุการ   ได้ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน
งบประมาณ หรือที่เราทราบกันว่าเป็นโครงการใน Y2 แล้ว ส าหรับ
โครงการในยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรมีโครงการนี้ที่น่าจะเอามาแทนที่
รายการที่ขอยกเลิกได้อย่างเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นหมวดงบลงทุน
เหมือนกัน ส่วนโครงการอ่ืนจะเป็นงบด าเนินงานและเป็นการฝึกอบรมให้
ความรู้ รายละเอียดโครงการที่เสนอขอความเห็นชอบ ขอให้เจ้าหน้าที่
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายประเดิม  วงศ์กชสุวรรณ   โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  
(แทน) สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) จ านวน 36,925,900 บาท                

โดย สนง.สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และ สนง.สหกรณ์จังหวัดหนองคาย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   - ด้านข้าว งบประมาณ 10,920,000 บาท ประกอบด้วย 
      1. รถบรรทุกหกล้อ 1 คัน งปม. 1,920,000 บาท 
      2. ลานตากจ านวน 2 แห่ง งปม. 2,755,000 บาท 
      3. ฉางขนาด 500 ตัน งปม. 2,000,000 บาท 
      4. เครื่องคัดแยกเกรดเมล็ดพันธุ์ งปม. 700,000 บาท และ

โรงเรือนขนาดเล็ก 9 X 12 ม. งปม. 300,000 บาท รวม งมป. 
1,000,000 บาท 

      5. รถเกี่ยวนวดข้าว 70 แรงม้า + อุปกรณ์ จ านวน 2 เครื่อง 
งปม. 2,500,000 บาท 

      6. จานปั้นปุ๋ยพร้อมอุปกรณ์ ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า 2 สาย 
ก าลังการผลิตชั่วโมงละ 10 – 15 ประสอบ จ านวน 2 ชุด รวมเป็น        
งปม. 140,000 บาท 

      7. เครื่องบดวัตถุดิบท าปุ๋ย ขนาดมอร์เตอร์ 3 แรงม้า 2 สาย 
สามารถผลิตได้ชั่วโมง 0.5 ตัน จ านวน 2 ชุด รวม งปม. 100,000 บาท 

      8. เครื่องพ่นน้ าชีวภาพ ขนาด 22 มิลลิเมตร ความเร็วรอบ 
1,000 – 1,4000 รอบ/นาที ปั้มแบบ 3 สูบ จ านวน 2 ชุด งปม. 
30,000 บาท 

      9. เครื่องเย็บกระสอบปุ๋ย สามารถเย็บถุงปุ๋ยได้ติดกัน 1 ใบ 
ต่อ 3 วินาที จ านวน 2 ชุด งปม. รวม 30,000 บาท 

      10. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ งปม. 29,000 
บาท 

      11. เครื่องอัดฟาง งปม.370,000 บาท 
      12. เครื่องซีลสุญญากาศ งปม. 46,000 บาท 
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   - ด้านมันส าปะหลัง งบประมาณ 4,990,000 บาท 
      1. เครื่องสับมันเส้น ขนาด 74 เซนติเมตร ก าลังเครื่อง 85 

แรงม้า งปม. 490,000 บาท 
      2. รถแทรคเตอร์ (95 แรงม้า) + อุปกรณ์ จ านวน 3 คัน             

งปม. 4,500,000 บาท 
   - ด้านยางพารา งบประมาณ 11,125,000 บาท 
      1. เครื่องรีดยางเครป บ่อบ าบัดน้ าเสีย ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 

จ านวน 3 ชุด งปม. 4,800,000 บาท 
      2. รถแทรคเตอร์ติดบุ้งกี๋ ขนาด 95 แรงม้า จ านวน 3 คัน  

งปม. 4,950,000 บาท 
      3. รถบรรทุกหกล้อ ขนาด 4 ตัน 3,500 cc. จ านวน 1 คัน 

งปม. 1,375,000 บาท  
   - ด้านอ้อย งบประมาณ 9,625,000 บาท 
      รถบรรทุกหกล้อ ขนาด 3,500 cc จ านวน 7 คัน           

งปม. 9,625,000 บาท 
   โดยมีวัตถุประสงค์ในการของบประมาณ  

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ 
2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร 
3. เพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิก 

ความเห็นที่ประชุม   ส่วนหนึ่งให้ข้อสังเกตว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทรถ น่าจะไม่
สามารถด าเนินการได้ เพราะส านักงบประมาณไม่อนุมัติ ซึ่งหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดเลยชี้แจงว่าการสนับสนุนปัจจัยสามารถท าได้ เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง และผลักดันยุทธศาสตร์นั้นๆ โดยเห็นว่าเป็นการ
ด าเนินการตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ซึ่งไม่ขัดกับประกาศหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายรัฐบาลปัจจุบันสนับสนุนการรวมกลุ่มของ
สหกรณ์  โดยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย 
กังวลเกี่ยวกับเป็นโครงการใน Y2 จริงหรือไม่ ซึ่งตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
เป็นโครงการที่เสนอของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน
งบประมาณ (Y2)  โดยในรายละเอียดกิจกรรรมที่เสนอขอเป็นของจังหวัด
อุดรธานีและจังหวัดหนองคาย  วัตถุประสงค์และรายการครุภัณฑ์ที่เสนอ
ขอเหมือนเดิม เพียงแต่จ านวนเป้าหมายที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ
และตามวงเงินงบประมาณ 
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   ประเด็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านยางพาราที่สนับสนุน 

เครื่องรีดยางเครป บ่อบ าบัดน้ าเสีย และระบบไฟ จ านวน 3 แห่ง  
งบประมาณ 4,800,000 บาท ภาคเอกชนให้ข้อมูลว่าการท ายางเครป
นั้น ปัจจุบันไม่มีผู้รับซื้อยางเครปแล้ว หากสนับสนุนไปก็เท่ากับสนับสนุน
ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่สามารถเพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
เนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อ และการท ายางเครปยังก่อให้เกิดปัญหาน้ าเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมอีก จึงเห็นควรให้ทบทวนรายการนี้ไว้ก่อน  

   ขณะที่หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
ยกตัวอย่างของจังหวัดบึงกาฬว่าได้รับสนับสนุนงบประมาณลักษณะนี้ 
ปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการได้   ส าหรับปัญหาน้ ายางหกบนถนน 
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้น ไม่น่าจะเป็นกังวล เพราะมี พ.ร.บ.จราจรทางบก 
ควบคุมอยู่แล้ว 

   สหกรณ์จังหวัดหนองคายชี้แจงว่าที่ด าเนินการไม่ได้เป็นเพราะ
การบริหารจัดการของแต่ละสหกรณ์ และผู้แทนภาครัฐ ได้แก่สหกรณ์
จังหวัดหนองคาย และอุดรธานี ให้ความเห็นว่าการผลิตยางเครป                  
เป็นความต้องการของสมาชิกสหกรณ์โดยตรง ซึ่งเมื่อผลิตเป็นยางเครป
แล้วจะมีการรีดน้ าออกจากยาง ส่งผลให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่สูง
กว่าเดิม  ซึ่งถ้าจะสนับสนุนให้ผลิตยางแผ่นงบประมาณเท่านี้คงไม่
เพียงพอ  อีกทั้งศักยภาพของสหกรณ์ก็ยังไม่พร้อม  การผลิตยางเครปจะ
ช่วยให้ไม่มีน้ ายางหกเลอะถนน ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตจากถนนลื่นเพราะ
น้ ายางหกเลอะถนนได้    ส่วนปัญหาน้ าเสียที่จะเกิดจาการท ายางเครป 
ขอเรียนว่าก่อนที่จะด าเนินการได้ ต้องท าประชาพิจารณ์ในพ้ืนที่โครงการ
ก่อน เมื่อประชาพิจารณ์ผ่านแล้วจึงจะด าเนินการได้  ส าหรับแบบแปลน
การก่อสร้างใช้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หากได้รับการอนุมัติสามารถ
ด าเนินการได้ทันที  

   พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
เกษตรกรมากที่สุด คือสนับสนุนแล้วได้ทันที เมื่อมีการรีดน้ าออกจากยาง
เกษตรกรขายยางได้ในราคาที่สูงข้ึนกว่าเดิมทันที ซึ่งขณะนี้ราคายางตกต่ า
อยู่แล้ว เห็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ าที่ใกล้ตัวเกษตรกร            
วิธีหนึ่ง   ส่วนการที่จะเปลี่ยนไปผลิตยางแผ่นนั้นเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่
คงต้องค่อยเป็นค่อยไป 
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ประธาน   เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งต่างมีเหตุผลที่ดีด้วยกันทั้งสอง

ฝ่าย คงต้องมีการหาข้อมูลเชิงลึกและข้อเท็จจริงมาสนับสนุนกันให้
มากกว่านี้ ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการไว้ก่อน 
โดยให้ตัดรายการยางเครปออกไป 4,800,000 บาท และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกลับไปทบทวนเสนอที่ประชุมครั้งต่อไปดีหรือไม ่

มติที่ประชุม   เห็นชอบโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้า
เกษตรที่ส าคัญ (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) งบประมาณ 
32,125,900 บาท และให้ทบทวนรายการที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ยางเครปในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 4,800,000 บาท              
เสนอที่ประชุมใครั้งต่อไป 

 5.1.4 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกถ้ าพระ 

นายจ ารัส นาแฉล้ม   จังหวัดบึงกาฬ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
(แทน) ผ ู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมษณ พ.ศ. 2559 จากเดิม โครงการส่งเสริมและพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกถ้ าพระ งบประมาณ 1,319,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ โดยมีกิจกรรม
ที่ด าเนินการ คือ  

(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่าเรือที่ 2 
(2) ก่อสร้างป้ายสถานที่ท่องเที่ยว 
(3) ก่อสร้างอาคารศาลาพักนักท่องเที่ยวท่าเรือที่ 2 
(4) ก่อสร้างอาคารร้านค้าแผงลอย 

   โครงการใหม่ โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด งบประมาณ 1,319,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานจังหวัดบึงกาฬ โดยมีกิจกรรมหลัก คือ 

(1) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ 
งบประมาณ 500,000 บาท 

(2) จัดท าคู่มือการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด (สองภาษา ไทย – 
อังกฤษ) งบประมาณ 500,000 บาท 

(3) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  งบประมาณ 
219,000 บาท 

(4) จัดท าป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว  งบประมาณ 
100,000 บาท 
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   ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปี

งบประมาณ 2558 (Y2) เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีความ            
ไม่ชัดเจน ที่ดินในการด าเนินโครงการ  และขอเปลี่ยนแปลงหมวด
งบประมาณ จากหมวดงบลงทุน 1,319,000 บาท เป็นหมวดงบ
ด าเนินงาน 1,319,000 บาท 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 

 5.2 ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558   

นายชนะ  ไชยฮ้อย    ส านักงานเกษตรจังหวัดอดุรธานี มีความประสงค์ขอใช้เงิน 
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี เหลือจ่าย จากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร จ านวน 

1,761,494 บาท เพ่ือน าไปด าเนินการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร(โครงการเดิม) รายการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจ (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา) งบประมาณ 1,761,494 
บาท ประกอบด้วยการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร และ
สนับสนุนปัจจัยในการเพิ่มศักยภาพการผลิต 

เลขานุการ   ประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 6 การใช้
งบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัด ที่ได้ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายโครงการแล้ว ให้น าความข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม โดย ข้อ 3 กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อ ก.บ.ก. ข้อ 4 เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 

 5.3 ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 – 2558   

เลขานุการ   ด้วยกลุ่มจังหวัด มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน 
และที่ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิ้น 1,122,269 บาท 
ประกอบด้วย 

(1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ านวน  134,000 บาท 

(2) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จ านวน  156,750 บาท 
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(3) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ านวน  831,519 บาท 

   จึงขอความเห็นชอบน าเงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือไปด าเนินโครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ : การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว                
กลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
1,122,269 บาท โดยส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ 

   ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  อยู่ในยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

  

ระเบียบ/กฎหมาย  ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 6 การใช้
งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้ว ให้น าความในข้อ 3 ข้อ 4 
และข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม               

 ข้อ 3 กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ                 
ต่อ ก.บ.ก. ข้อ 4 เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554  
“ ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอนและ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน                      
ที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต
หรือโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ได้ แต่มิให้น าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตรา
บุคลากรตั้ ง ใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูก พันข้าม
ปีงบประมาณ และห้ามมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจาก  
ส านักงบประมาณแล้ว ....” 

ประธาน   เป็นการน างบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี 2556,2557                
และ 2558 มาใช้รวมกัน มีระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างไร 
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เลขานุการ   ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่  11 ตุลาคม 2554 การใช้

งบประมาณเหลือจ่ายที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว 
เพ่ือไปด าเนินโครงการ/รายการที่ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 เป็นอ านาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) มีอ านาจโอนและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกันที่เหลือ
จ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิตหรือ
โครงการตามที่ได้รับจัดสรร ข้อ 27 การโอน และหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ ให้ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ  

   กรณีดังกล่าวเห็นว่า เป็นการใช้งบประมาณเหลือจ่ายซึ่งกันไว้
เบิกเหลื่อมปี ของปี 2556,2557 และ 2558 จึงต้องขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ ตามข้อ 27 

   ประกอบด้วย มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เห็นชอบ
แนวทางการใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2558 กรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย 
ให้เสนอต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและก ากับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ดังนั้น เมื่อ ก.บ.ก.ให้ความเห็นชอบแล้ว เห็นควรเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล   โดยขอความเห็นชอบการใช้
งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2556-2558 ไปในคราวเดียวกัน  และเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณต่อไป 

ความเห็นที่ประชุม   นางวัฒนา  พิธรัตน์  ให้ข้อสังเกตว่านอกจากการจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์แล้ว อยากให้ท าวิธีอ่ืนๆ บ้าง เช่น การจัดงานแสดงแล้ว
ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ หรือการจัดนิทรรศการต่างๆ ซึ่ง ได้เห็น
ตัวอย่างที่ดีจากจังหวัดอ่ืนๆ สรุปคือ เห็นชอบในหลักการแต่เสนอไว้เป็น
ข้อมูลทางเลือก 

   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ผู้แทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองบัวล าภู แสดงความเห็นด้วยในหลักการ แต่ขอเพ่ิมหรือเปลี่ยนพ้ืนที่
เป้าหมาย เป็นสนามบินอู่ตะเภาและสนามบินหาดใหญ่ 

เลขานุการ   ขอรับไว้ในหลักการ อาจให้ด าเนินการทั้ง 3 แห่ง โดยอาจลด
ขนาดป้ายและระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ต้องดูผลการพิจารณา
การใช้งบประมาณเหลือจ่ายด้วย 
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ประธาน   เสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ แล้วฝ่ายเลขานุการ

ด าเนินการตามระเบียบกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง เมื่อผลการพิจารณา                   
ให้ใช้จ่ายงบประมาณจ านวนเท่าใด ก็ให้ด าเนินการไปตามนั้น ไม่ต้อง
น ามาเข้า ก.บ.ก. อีก 

มติที่ประชุม     เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 

 5.6 ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556   

นายณัฐพล  นันทะมิตร   ขออนุมัติน าเงินเหลือจ่ายเพื่อน าไปด าเนินโครงการโครงการ 
(แทน) ผู้อ านวยการโครงการ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร กิจกรรม ก่อสร้าง อาคาร 
ชลประทานอุดรธานี ประกอบ งานขุดลอกหนองปลาเสื่อมระยะที่ 2 บ.ดอนหาด ต.สามพร้าว 

อ.เมือง จ.อุดรธานี  กิจกรรมก่อสร้างอาคารท่อรับน้ า งบประมาณ 
643,000 บาท  

เลขานุการ   สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อ 27 
กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจ าปี 2556                   
ที่เหลือจ่ายจากการปรับลดค่างานของโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
น้ าเพื่อการเกษตร รายการขุดลอกหนองศรีเจริญ ต.บ้านขาม อ.เพ็ญ  

 จ. อุดรธานี  โดยปรับลดค่างานจ านวน2 ครั้ ง  งบประมาณรวม 
1,015,090 บาท   เพ่ือน าไปด าเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
น้ าเพ่ือการเกษตร รายการขุดลอกห้วยค านานแล้ง บ.โนนสูงใหม่         
ต.บ้านหยวก อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี ซึ่งเมื่อ ก.บ.ก.เห็นชอบแล้ว จึงได้ขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณตามระเบียบฯ  และส านักงบประมาณได้
พิจารณาอนุมัติงบประมาณจ านวน 938,000 บาท  กลุ่มจังหวัดจึงได้
แจ้งโครงการชลประทานอุดรธานี ด าเนินรายการขุดลอกห้วยค านานแล้ง 
บ.โนนสูงใหม่  ต.บ้านหยวก อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี ในวงเงินงบประมาณ 
938,000 บาท ซึ่งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558   

   โครงการชลประทานก่อหนี้ผูกพันรายการดังกล่าวจ านวน 
295,000 บาท จึงมีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้  634,000 บาท ซึ่ง
กันไว้เบิกเหลื่อมปี และกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว  

มติที่ประชุม   เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายสุริยัน  เหล่าสุอาด   เนื่องในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สภาอุตสาหกรรม 
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ได้เชิญประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไปชี้แจงผังเมืองรวม ต่อ สนช.  
ตอนบน 1 เรื่องผังเมืองทั้งหมดของภาคอีสานทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย             

และข้อขัดแย้งในพ้ืนที่ เช่น กฎระเบียบผังสีไม่ตรงกับความเป็นจริงให้ส่ง
สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพ่ือ
น าเข้าที่ประชุมทราบ 

 
นางวัฒนา  พิธรัตน์    เรื่องแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ประธานศูนย์ประสานงานองค์กร  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดท าได้ดีมากและมีการปรับปรุง 
เอกชน จังหวัดอุดรธานี   ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ที่ประชุม     รับทราบ 
  

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

 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.   
 
 
 
 

   

  

ลงชื่อ      มาลินทร์  พันธุ์เดช        ผู้จดรายงานการประชุม 

        (นางสาวมาลินทร์  พันธุ์เดช) 

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

ลงชื่อ     ลดาวัลย์ โภคานิตย์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นางลดาวัลย์ โภคานิตย์) 

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 


