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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 2/2561

วันศุกร ท่ี 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



1. นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

3. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

4. นายประจักษ  แรพรม ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

5. นายกลาณรงค  คนรู ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

6. นางวราภรณ  อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นายจิรัฐถิติกาล  โพธิผล (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นางรวิภา  เพชรฤาชัย (แทน) สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายแมนสิงห  จิตเจริญ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
11. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ
12. นายอํานาจ  ขุนภูมิ (แทน) ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นายปยะพัทธ  โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
14. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายชาญยุทธ วันดี พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
16. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
17. นายมนตรี  หมวกไสว นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
18. นายเกรียงฤทธ์ิ  ผิวเหลือง (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
19. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
20. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
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21 .นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
22. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

23. นายชวลิต  จบดี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ
24. นายเดช  ตะพานบุญ (แทน) นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
25. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

26. นายธนาดุลย  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

27. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

28. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

29.นายวิษณุ  พิลาสุทธ์ิ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

30. นายเชิด สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ

31. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
32. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

33. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

34. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ

35. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

36. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

37. นายจํารัส  นาแฉลม ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

38. นายยศเสถียร  ทองปน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. นายกเทศมนตรตีําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

2. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ ติดราชการ

3. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

5. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย

กรรมการ ติดราชการ

6. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
7. นายเกรียงไกร ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ
8. นางใบ  ฮาดดา ผูชวยคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
9. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม  จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายไกร เอ่ียมจุฬา หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ผศ.ดร.ชาติชาย  มวงปฐม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
3. นายเอกราช ดีนาง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
4. นายสุริยา  คําพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
5. นายทศวรรษ  ปญญาแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย
6. นายพัฒนากร  โลกธาตุ นายชางโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
7. นายประสิทธ์ิ  ฤทธ์ิมหา ปลัดอาวุโส ที่ทําการปกครองอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
8. นายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
9. นางสาวภาณุพรรณ  คําพุฒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
10. นายจักรพันธ  เรืองอนันต สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11. นายประเสริฐ  พรมสี ปลัดอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย
12. นายยุทธนา  ศรีชํานาญ นายชางโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงหนองคาย
13. นางชะตา  ธุลีจันทร พัฒนาการจังหวัดหนองคาย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
14. นายจักรกฤษณ  ฤาชากุล วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหวยโมง
15. นายธวัตร  นาคประเสริฐ ปลัดอําเภอ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
16. นางชลทิชา  ลัดดาวัลย พาณิชยจังหวัดหนองคาย สํานักงานพาณิชยจังหวัดหนองคาย
17. นางสาวศรสวรรค  เสกขุนทด ที่ทําการปกครองอําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย
18. นายเดชมนตรี  ผิวเหลือง ปลัดอําเภอ อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย
19. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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20. นายอนุชาติ  ตะระรัมย นวค.ปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
21. นางสาวเกศิณี คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
22. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
23. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
24. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
25. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
26. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 ติดภารกิจ จึงมอบหมายให นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธานที่ประชุมไปพลางกอน และได
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2561
1.1 แจงที่ประชุมเพื่อทราบ คําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ 35/2561 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่องแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงตามโครงสรางการแบงงานภายใน ตําแหนงหัวหนากลุมยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นายไกร เอ่ียมจุฬา ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน
ยุทธศาสตร ดูแลและรับผิดชอบกลุมงานบริหารยุทธศาสตรฯ ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

1.2 เ น่ืองจาก ในวันน้ี  เวลาประมาณ 12.00 น. กระผมและ
ทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ติดภารกิจตองเดินทางไปราชการที่กรุงเทพฯ
จึงขอพิจารณาวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณากอน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายและการโอนเปล่ียนแปลงรายการตาม

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

เลขานุการ ขอระเบียบ/หนังสือส่ังการ
(1) มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

คร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ประธาน
(นายสิธิชัย จินดาหลวง)
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ขอ 1.1 กรณีจังหวัดหรือกลุมจังหวัดมีความประสงคขอโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด หรือของกลุมจังหวัด ในลักษณะ ดังน้ี

1) การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ไดแก
1.1) หนวยงานรับผิดชอบ/หนวยดําเนินการ
1.2) พื้นที่ดําเนินการ
1.3) กิจกรรม
1.4) กลุมเปาเหมาย
1.5) งบรายจาย

2) การเปล่ียนแปลงโดยนําโครงการอ่ืนที่อยูในแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุมจังหวัดและของกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาดําเนินการแทนโครงการเดิม

3) การใชงบประมาณเหลือจายจากโครงการที่ไดดําเนินงานเสร็จ
ส้ิน บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการแลว

ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัดนําเสนอ ก.บ.จ.
หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณีพิจารณา กล่ันกรอง และใหความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561

และให ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปล่ียนแปลงโครงการ
และการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายที่ดําเนินการตามขอ 2.1 ให อ.ก.บ.ภ.
ที่กํากับดูแลภาค ทราบ ภายใน 15 วัน รับแตวันส้ินไตรมาส

ขอ 1.2 กรณีจังหวัดหรือกลุมจังหวัด มีความประสงคขอโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด หรือของกลุมจังหวัด ที่ไมเขาเง่ือนไข
ตามขอ 1.1 ใหเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค

โดยให ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัด นําเสนอ เพื่อขอ
ความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี เม่ือ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให
ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด พรอมทั้ง
เห็นชอบการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดแลว
ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัดนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค

เม่ือ อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค ใหความเห็นชอบในการปรับแผน
ดังกลาวแลว ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัดขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณ

ขอ 1.3 กรอบระยะเวลาในการสงคําขอเปล่ียนแปลงโครงการและ/
หรือโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
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กําหนดกรอบระยะเวลาในการสงคําขอเปล่ียนแปลงโครงการและ/
หรือโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามขอ 1.2 ซึ่งจะตองเสนอตอ อ.ก.บ.ภ. ใหจังหวัดและกลุมจังหวัด
เสนอได 2 ครั้ง คือ ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2560) และภายในไตรมาส
ที่ 2 (31 มีนาคม 2561) โดยใหจัดสงรายละเอียดคําขอโอนเปล่ียนแปลงพรอม
เอกสารที่เก่ียวของ มายังทีมบูรณาการภายในวันที่กําหนด โดยยึดตราไปรษณียตน
ทางประทับตราเปนหลัก ถาเลยกําหนดระยะเวลาดังกลาวหามโอนเปล่ียนแปลง

(2) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559

ขอ 12 ในกรณีที่ หน วยรับ งบประมาณมีความจํ า เป นต อ ง
เปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมมีผลกระทบตอ
วัต ถุประสงค และ เป าหมายของ โคร งก าร  กิ จ กร รม  ห รื อ ร ายการขอ ง
แผนการปฎิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณที่มิใชรายการกอหน้ีผูกพันขาม
ปงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย ใหหนวย
รับงบประมาณสามารถกระทําไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ

ขอ 15 ในกรณีที่มีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายบูรณา
การภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน ใหโอนไดในกรณี ดังตอไปน้ี

(1) หนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินการใชจายหรือกอหน้ี
ผูกพันงบประมาณรายจายสําหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใตแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ ไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณ

(2) เปนงบประมาณรายจายที่เหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว

(3) เปนงบประมาณรายจายที่หมดความจําเปนในการใชจายไมวา
ดวยเหตุใด

(4) กรณีมีความจําเปนเรงดวนตองดําเนินโครงการ กิจกรรม หรือ
รายการอ่ืนที่อยูภายใตวัตถุประสงค และเปาหมายของแผนงานบูรณาการน้ัน
แตมิไดรับการจัดสรรงบประมาณ

การโอนงบประมาณรายจายตามวรรคหน่ึง (1) (3) และ (4)
ใหหนวยรับงบประมาณแจงหนวยงานเจาภาพทราบ และใหรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีแลวแตกรณี พิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
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ขอ 16 ใหหนวยรับงบประมาณโอนและหรือเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจายบูรณาการตามขอ 15 (2) ในงบรายจายใดๆ ภายใตโครงการ
หรือกิจกรรม ตัวช้ีวัด และแนวทางการดําเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน
ยกเวนงบบุคคล เพื่อจัดทําโครงการตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ หรือเพิ่มเปาหมายโครงการเดิมใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ
โดยใหหนวยรับงบประมาณรายงานหนวยงานเจาภาพ และรายงานรอง
นายกรัฐมนตรีแลวแตกรณี เพื่อทราบ และแจงสํานักงบประมาณทราบดวย

การโอนงบประมาณรายจายบูรณาการตามวรรคหน่ึง ตองไมเปน
การกําหนดอัตราบุคลากร ตั้งใหม รายการคาที่ดิน รายการกอหน้ีผูกพันขาม
ปงบประมาณ หรือรายการคาใชจายในการดําเนินทางไปราชการตางประเทศ
ช่ัวคราว

4.1 จังหวัดหนองคาย หนังสือจังหวัดหนองคาย ดวนที่สุด
ที่ นค 0017.2/178 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 เรื่องขอใชเงินเหลือจายโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 รายละเอียด ดังน้ี

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/จังหวัด
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

1. โครงการพฒันาระบบ
โลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ

9,700,000.- 1. โครงการพฒันาระบบ
โลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ

9,700,000.-

1.1 กิ จ ก ร ร ม ป รั บ ป รุ ง
ถนนลาดยางสาย อด 4028
แยกทางหลวงหมายเลข 2266
– บานผาตั้ ง (ตอนหนองคาย)
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

4,200,000.-
(งบลงทุน)

1 . 1 กิ จ ก ร ร ม ก อ ส ร า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือสงเสริม
ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว บึ ง ห น อ ง ค า ย
บานหนองแดง หมู ท่ี 6 ตําบล
โพธ์ิ ชัย อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

3,500,000.-
(งบลงทุน)

อําเภอเมืองหนองคาย

1.2 กิจกรรมปรั บปรุ งบู รณะ
ถนนลาดยางสายบานภูเสด็จ-
บานสรางคอม พ้ืนท่ีตําบลวัด
หลวง ตําบลทุงหลวง และตําบล
สรางนางขาว อําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

2,800,000.-

(งบลงทุน)

1.2 กิจกรรมกอสรางถนนแอส
ฟลทติกริมโขงเ พ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวริมแมนํ้าโขง ตําบลพระ
พุทธบาท อํา เภอศรี เ ชียงใหม
จังหวัดหนองคาย

3,500,000.-
(งบลงทุน)

อําเภอศรีเชียงใหม

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
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นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ หนวยดําเนินการระหวางอําเภอ กับที่ทําการปกครองอําเภอ จะใหหนวยไหน
รองผูวาราชการจังหวัด เปนหนวยดําเนินงาน
บึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
บึงกาฬ

นายสถาพร  พงษนาค มอบหมายใหอําเภอเมืองหนองคาย และอําเภอศรีเชียงใหมเปน หนวยงาน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด รับผิดชอบดําเนินโครงการ โดยมีนายอําเภอเปนคนลงนามในสัญญาจาง
หนองคาย

เลขานุการ อําเภอคือช่ือหนวยงาน แตที่วาการอําเภอ คือที่ตั้งหนวยงาน หรือสถานที่
ทํางาน ที่ทําการปกครองเปนหนวยงานยอยของอําเภอ จึงตองใชอําเภอเปนหนวย
ดําเนินงาน เพราะอําเภอเปนสวนราชการตาม ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2552

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กิจกรรมที่ 2 ใชที่บริเวณผาวังเวียงหรือไม
(แทน) ประธานหอการคา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1

นายเดชมนตรี  ผิวเหลือง คนละเสนทางกัน บริเวณผาวังเวียงกําลังรอการสํารวจจาก อบต.ในพื้นที่
(แทน) นายอําเภอศรีเชียงใหม กอนที่จะขออนุมัติดําเนินโครงการ

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/จังหวัด
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

1.3 กิจกรรมปรั บปรุ งบู รณะ
ถนนลาดยางสายบานภูเสด็จ
อํ า เ ภ อ โ พ น พิ สั ย  จั ง ห วั ด
หนองคาย – บ านสร า งคอม
อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี

580,000.-
(งบลงทุน)

1 . 3 กิ จ ก ร ร ม ก อ ส ร า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมโยงแหลง
ทองเท่ียวริมแมนํ้าโขง อําเภอศรี
เชียงใหม

2,700,000.-
(งบลงทุน)

อําเภอศรีเชียงใหม

1.4 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน
ควบคุมท่ี 0101 ตอนหนองสอง
หอง – ศรีเชียงใหม ระหวาง กม.
8 + 000 – กม.9+650

2,120,000.-
(งบลงทุน)
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ตามนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหใชยางพาราเปนสวนผสมของการ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เพื่อชวยเหลือเกษตรกร ปจจุบันมี
หนวยงานไดนําเรื่องน้ีเขามามีสวนผสมหรือไมอยางไร

ประธาน มีหนวยงานไหนใชยางพาราหรือไม แตในสวนของทองถ่ินมีหนังสือส่ังการ
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) ใหดําเนินการในเรื่องน้ี แตตองใชเทคนิคเฉพาะ และคอนขางที่จะยุงยากพอควร
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายจํารัส  นาแฉลม ในสวนของจังหวัดบึงกาฬ จะใชยางพารา 5 % และถนนตีนซีเมนส ใชนํ้ายาง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด พารา ที่เปนนํ้ายางสดๆ ผสมกับคอนกรีตลงถนน ซึ่งจะใชปริมาณนํ้ายางเยอะ โดย
บึงกาฬ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือเปนหนวยงานที่มาทําการ

ทดลอง ณ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งไดผลการดําเนินที่ดี แตยังไมมีการรับรองผล โดยในป
2561 อบต.จะทําการขยายผลในเรื่องน้ีตอ

นายเชิด  สิงหคําปอง 1. ขอทราบรายละเอียดของระยะทางในการดําเนินโครงการ
ประธานเครือขายโครงการ 2. เรื่องของนโยบายที่ใชยางพารา แตมีประเด็นวายางพาราคางสตอก
แกไขปญหาความยากจน จํานวน 5 – 6 แสนตัน โดยมีนโยบายรัฐบาลที่รีบระบายออก ไมใชวานโยบายเพิ่ง
จังหวัดเลย จะมาเริ่มทําในป 2562 ซึ่งลาชาในการดําเนินการซึ่งเปนมาตรฐานที่รับรอง

อยูแลว ไมตองมาวิจัยกันอีก นาจะเริ่มทํากันไดแลว โดยเฉพาะถนนที่ เขา
แหลงทองเที่ยว เพราะปญหายางพาราที่คางสตอกระบายออกไมทัน ซึ่งเปน
แนวนโยบายหน่ึง ซึ่งเราตองหาวิธีระบายออก เพื่อแกไขในเรื่องน้ี

ประธาน ขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบเพิ่มรายละเอียดใหครบทั้ง 3 กิจกรรม
(นายสิธิชัย จินดาหลวง)
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายประเสริฐ  ศรีลอม นโยบายของรัฐบาลตองการกระตุนเศรษฐกิจ โดยมีหนังสือส่ังการ ใหทองถ่ิน
(แทน) นายกองคการบริหาร จายขาดเงินสะสม โดยยกเวนระเบียบ 2 ลาน ไมตองทํา e – bidding โดยให
สวนจังหวัดหนองบัวลําภู สอบราคาได และ งบ 5 แสน ใหเฉพาะเจาะจงได นโยบายดี แตกรมไมคอยสนอง

เทาไหร ออกหนังสือส่ังการมา 4 ฉบับ จะตองมีอยูในแผนถาโครงการใดไมมี
ในแผน ตองกลับไปเริ่มทําแผนใหม โดยขบวนการจัดทําแผนของ อบจ. ตองผาน
การประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล ประชาคมอําเภอ เขาสูประชาคมจังหวัด
แลวถามีแผนป 2562 เอามาทําแผนป 2561 ก็ทําไมได ซึ่งเปนปญหาในทาง
ปฏิบัติ

นายเชิด  สิงหคําปอง
ประธานเครือขายโครงการ
แกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย
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ในเรื่องของยางพารา อบจ. กําลังทําเรื่องบองบไป สวนทองถ่ินตางๆ
เทศบาล ใหงบอุดหนุน มาแหงละ 3 ลาน แตตองเปนยางพาราเปนพาราแอสฟล -
ติกคอนกรีต จะชวยไดพอสมควร

ประธาน ในเรื่องของเทคนิคสามารถดําเนินการไดหรือไม
(นายสิธิชัย จินดาหลวง)
รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี

นายประเสริฐ  ศรีลอม สามารถดําเนินได ไมมีปญหา โดยไมตองรอผลการวิจัย เพราะมีการ
(แทน) นายกองคการบริหาร ดําเนินการไปแลว และสามารถดําเนินการไดเลย
สวนจังหวัดหนองบัวลําภู

นายจิรศักดิ์  ศรีคชา ในทางปฏิบัติ คงตองดําเนินการไปกอน เพราะไดกําหนดไวหมดแลว
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

ที่ประชุม เห็นชอบ

นายสถาพร  พงษนาค 4.2 จังหวัดหนองคาย ขอเปล่ียนหนวยดําเนินงานตามโครงการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุม
หนองคาย จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมหลัก :

สงเสริมการประชาสัมพันธการโฆษณาการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ ผานทางส่ือ
และการจัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด หนวยดําเนินการ
คือ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย เ น่ืองจากสํานักงาน
การทองเท่ียวและกีฬา มีบุคลากรนอยประกอบกับไดรับจัดสรรงบประมาณ
โคร งการจากหลายแหล ง งบประมาณ ไม ส ามารถ ดํ า เ นินการ ได ทั น
จึงขอเปล่ียนแปลงเปน
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ที่ประชุม เห็นชอบ

ลํา
ดับ
ท่ี

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/จังหวัด
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

1 กิ จ ก ร ร ม กํ า ห น ด เ ส น ท า ง
(Routes)การทองเท่ียวของกลุม
จังหวัด ท่ีสามารถเ ช่ือมโยง
ตอไปยังแหลงทองเท่ียวของแต
ละจังหวัดภายในกลุมจังหวัด
ภ า คต ะ วั นอ อก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
ตอนบน 1

กิ จ ก ร ร ม กํ า ห น ด เ ส น ท า ง
(Routes)การทองเ ท่ียวของกลุม
จังหวัด ท่ีสามารถเช่ือมโยงตอไปยัง
แหลงทองเท่ียวของแตละจังหวัด
ภ า ย ใ น ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กิจกรรมยอยท่ี 2.3 สงเสริม
ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการ
ทองเท่ียวเช่ือมโยงกลุมจังหวัด
ภ า คต ะ วั นอ อก เ ฉี ย ง เ ห นื อ
ต อ น บ น 1 ง บ ป ร ะ ม า ณ
5,000,000 บาท

กิ จ ก ร ร มย อ ย ท่ี 2 . 3 ส ง เ ส ริ ม
ประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการ
ทองเท่ียวเช่ือมโยงกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
งบประมาณ 5,000,000 บาท

กิจกรรมยอยท่ี 2.3.1 เทศกาล
อ า ห า ร ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

2,500,000 กิจกรรมยอย ท่ี 2.3.1 เทศกาล
อ า ห า ร ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

2,500,000
(งบดําเนินงาน)

เดิม สนง.ทก.จ.นค.
ขอเปล่ียนแปลงเปน
สนง.พาณิชยจังหวัด
หนองคาย

กิจกรรมยอยท่ี 2.3.2 สงเสริม
และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก -เฉียง
เหนือตอนบน 1

2,500,000 กิจกรรมยอยท่ี 2.3.2 สงเสริมและ
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมกลุม
จังหวัดภาคตะวันออก -เฉียงเหนือ
ตอนบน 1

2,500,000
(งบดําเนินงาน)

เดิม สนง.ทก.จ.นค.
ขอเปล่ียนแปลงเปน
1. อําเภอเมือง
หนองคาย
2. อําเภอทาบอ
3. อําเภอศรีเชียงใหม
4. อําเภอรัตนวาป
5. อําเภอโพธ์ิตาก
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4.3 จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีหนังสือดวนที่สุด ที่ อด
0017.2/3182 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 เรื่องขอเปล่ียนหนวยดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดอุดรธานีขอเปล่ียนหนวยดําเนินการตามโครงการสงเสริม
การเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย กิจกรรม : เพิ่มมูลคาผลผลิตของเกษตรดานการแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ 15,000,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ขอเปล่ียนหนวยดําเนินการ เปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลํา
ดับ
ท่ี

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/จังหวัด
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

1 กิจกรรมเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรดวยการแปรรูปและ
บรรจุภัณฑดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

15,000,000 กิจกรรมหลัก เพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตรดวยการแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

15,000,000

- สงเสริมใหมีศูนยกลางการผลิต
และการคาเกษตรขอจังหวัดและ
ก ลุ ม จั ง ห วั ด ฯ ( จั ด ตั้ ง ศู น ย
เครือขายเพ่ือการผลิต การคา
และพัฒนาศูนยการผลิตสินคา
เกษตรตนแบบท่ียั่งยืนของจังหวัด
ในกลุมจังหวัดฯ)

1. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
กลุมเครือขายเ พ่ือการผลิตสินคา
เกษตรของจังหวัดในกลุมจั งหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
รวม ๑๕ ศูนย

5,800,000
(งบดําเนินงาน)

เดิม วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
ขอเปล่ียนแปลงเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

- ส ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร า ง brand
awareness ของผลิตภัณฑสินคา
เกษตร (จัดทําตราสัญลักษณของ
ผ ลิต ภัณ ฑ สิ น ค า ก า ร เ ก ษต ร
จังหวัดละ 1 ชนิด รวม 5 ชนิด)

2. กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
กลุมเครือขายเพ่ือการคาสินคาเกษตร
ข อ ง จั ง ห วั ด แ ล ะ ก ลุ ม จั ง ห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
รวม ๖ ศูนย

3,000,000
(งบดําเนินงาน)

เดิม วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
ขอเปล่ียนแปลงเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

- ส งเสริมและพัฒนาการผลิต
อาหารปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย
(ฝกอบรมและพัฒนาเกษตรกร
และเครือขายเกษตรกร เรื่องการ
ผลิตอาหารปลอดภัยสู เกษตร
อินทรีย และจัดงานแสดงสินคา
ทางการเกษตรกลุมจังหวัดฯ )

3. กิจกรรมสงเสริมศูนยกลางการผลิต
แ ละ ก า ร ค า เ ก ษต ร ข อ ง จั ง ห วั ด
และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน ๑ รวม

6,200,000
(งบดําเนินงาน)

เดิม วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี
ขอเปล่ียนแปลงเปน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

นายสุริยา  คําพันธ
นวค.ชํานาญการ
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี
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ผศ.ดร.ชาติชาย  มวงปฐม เปนกิจกรรมที่ตอยอดจากกิจกรรมการฝกอบรมและพัฒนาเกษตรกร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เครือขายการผลิตสินคาเกษตร สงเสริมการสราง brand awareness ของ
ราชภัฎอุดรธานี ผลิตภัณฑสินคาเกษตร รายละเอียดตาม กิจกรรมยอยตามที่ขอเปล่ียนแปลง

นางไพเราะจิต  เจริญย่ิง ดูจากกิจกรรมที่ขอเปล่ียนหนวยดําเนินงานแลว เห็นควรใหวิทยาลัย
ประธานกองทุนหมูบาน เกษตรและเทคโนโลยีเปนหนวยดําเนินการคงเดิม
จังหวัดหนองบัวลําภู

ประธาน ดวยศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีความพรอมทั้งดาน
(นายสิธิชัย จินดาหลวง) บุคลากรและเครื่องมือมากกวา เน่ืองจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ขาดความ
รองผูวาราชการจังหวัด พรอมดานบุคลากร
อุดรธานี

ผศ.ดร.ชาติชาย  มวงปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จะมีความพรอมมากกวาทั้งในเรื่องของ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย บุคลากร และเครื่องมือที่มีความพรอม เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ไมใช
ราชภัฎอุดรธานี แคผลิตครูเทาน้ัน แตยังมีการลงพื้นที่การเกษตรที่มีการดําเนินงานอยูตลอดเวลา

นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ไมใชแคผลิตครูเทาน้ัน แตยังมีผลงาน
ประธานสภาอุตสาหกรรม ดานการวิจัยเก่ียวกับการเกษตร อยูในหลายดานพอสมควร มีศักยภาพในการ
กลุมจังหวัดภาคตะวัน – ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดังกลาวขางตน
ออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย เห็นดวยกับการเปล่ียนหนวยดําเนินงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
(แทน) ประธานหอการคา เปนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพราะมีความพรอมทุกดานทั้งในเรื่องอุปกรณ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก – เครื่องไม เครื่องมือ และบุคลากรที่มีพรอมในการดําเนินงาน
เฉียงเหนือตอนบน 1

เม่ือไดรับทราบขอมูล เหตุผลตางๆ แลว จึงทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี มีความพรอม ทั้งดานบุคลากร และเครื่องไม เครื่องมือ รวมทั้งการ
มีเครือขายที่จะรวมดําเนินการ จึงเห็นดวยกับการเปล่ียนหนวยดําเนินงาน

ที่ประชุม เห็นชอบ

นางวัฒนา  พิธรัตน
ประธานศูนยประสานงาน
องคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 1/2561
เลขานุการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือที่ มท
0227.5 (อด)/ว 629 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 และไดเผยแพรลงบนเว็บไซต
ของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การประชุม
ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ัน หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุง
แกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว
เลขานุการ 3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 และเงินกันไวเบิกเหล่ือมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีดังนี้

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประจํ าป งบประมาณ พ . ศ . 2560 จํ านวน
380,534,200 บาท แบงเปน

งบลงทุน 352,458,800 บาท
งบดําเนินงาน 23,075,400 บาท
งบบริหารจัดการ 5,000,000 บาท

งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ
จังหวัดอุดรธานี 28,300,000 11,625,400 3,400,000 43,325,400 42,825,400.00 98.85
จังหวัดหนองคาย 126,752,000 200,000 400,000 127,352,000 125,865,686.00 98.83
จังหวัดเลย 69,702,000 2,870,000 400,000 72,972,000 72,729,086.14 99.67
จังหวัดหนองบัวลําภู 45,762,000 7,444,000 400,000 53,606,000 53,606,000.00 100.00
จังหวัดบึงกาฬ 82,878,800 - 400,000 83,278,800 83,237,821.06 99.95

รวมท้ังสิ้น 353,394,800 22,139,400 5,000,000 380,534,200 378,263,993.20 99.40

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

* ขอมูล ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2561
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เลขานุการ 3.1.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยมีรายละเอียดการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป รายจังหวัด ดังนี้

(1) จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม
(กรณีเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560)

(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 2
กิจกรรม ไดแก

1.1 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม
ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
งบประมาณ 2,190,000.- บาท เบิกจาย จํานวน 24,612.- บาท คงเหลือกัน
เงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 2,165,388.- บาท โดยแยกเปนงบดําเนินงาน จํานวน
75,388.- บาท งบลงทุน จํานวน 2,090,000.- บาท เบิกจายแลว จํานวน
2,095,014.- บาท คงเหลือ 70,374.- บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
คือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

- ผลการดําเนินงาน คงเหลือเงินงบประมาณที่ยังไม เบิกจาย
จํานวน 70,374.- บาท จากงบดําเนินงาน คือคาเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
กรมศิลปากร

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวพระธาตุบุ ตําบลปะโค อําเภอ
เมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2) งบประมาณ 1,420,000.- บาท ยัง
ไมมีการเบิกจาย คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 1,420,000.- บาท ลง
นามในสัญญาวันที่ 25 มกราคม 2561 สัญญาส้ินสุดวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
วงเงินในสัญญา แยกเปน กอหน้ีผูกพัน งบลงทุน จํานวน 1,160,000.- บาท งบ
ดําเนินงาน จํานวน 100,000.- บาท รวมงบประมาณทั้งส้ิน 1,260,000.- บาท
หนวยงานเบิกจายแลว จํานวน 4,060.- บาท (จากงบดําเนินงาน) คงเหลือที่ยังไม
เบิกจาย จํานวน 1,255,940.- บาท รับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

- ผลการดําเนินงาน อยูระหวางการดําเนินงาน คาดวาจะแลวเสร็จ
ตามสัญญาฯ โดยมีผลการเบิกจาย แลว จํานวน 4,060.- บาท จากงบดําเนินงาน
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 1,255,940.- บาท

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองคาย

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
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นายเผด็จ  สุขเกษม สําหรับการดําเนินงาน ไดมีการลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 25 มกราคม 2561 และสัญญาส้ินสุดวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยมีผลการ

เบิกจายแลว จํานวน 4,060.- บาท ซึ่งจะเปนคาเบี้ยเล้ียง คาเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ ไมมีปญหาในการเบิกจายงบประมาณ อยูระหวางการดําเนินงาน
ตามสัญญา

ที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560 (เพิ่มเติม)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ

จํานวน 1,422,232,300.- บาท แบงเปน
งบลงทุน 1,117,932,603 บาท
งบดําเนินงาน 304,299,697 บาท

งบลงทุน งบดําเนินงาน รวม เบิกจาย รอยละ
จังหวัดอุดรธานี 123,645,300 103,266,835 226,912,135 127,018,161.06 55.98
จังหวัดหนองคาย 312,901,703 31,599,732 344,501,435 167,828,913.70 48.72
จังหวัดเลย 139,570,400 78,200,535 217,770,935 150,906,104.20 69.30
จังหวัดหนองบัวลําภู 158,117,800 48,352,135 206,469,935 127,863,157.24 61.93
จังหวัดบึงกาฬ 383,697,400 42,880,460 426,577,860 70,884,983.20 16.62

รวมท้ังสิ้น 1,117,932,603 304,299,697 1,422,232,300 644,501,319.40 45.32

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

* ขอมูล ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2561

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการเปนรายโครงการ

1. จังหวัดอุดรธานี
(1.1) จังหวัดอุดรธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6

โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณ 226,912,135.- บาท
- เบิกจายแลว 127,018,161.06 บาท คิดเปนรอยละ

55.89
- คงเหลือ 99,893,973.94 บาท รอยละ 44.11
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 104,651,210.53 บาท
โดยเปนโครงการที่ ยั งไม เบิกจาย คือ โครงการกอสราง

ส่ิงสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยว กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

นายสุริยา  คําพันธ
นวค.ชํานาญการ
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี
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งบประมาณ 70,500,000.- บาท ซึ่งมีผลการเบิกจาย จํานวน 13,395,000.-
บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 57,105,000.- บาท

(1.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ
โครงการขุดลอกและวางแนวทุนปองกันวัชพืชบริเวณอางเก็บนํ้าหวยหลวง จังหวัด
อุดรธานี หนวยดําเนินงาน คือ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหวยหลวง สํานักงาน
ชลประทานที่ 5 งบประมาณ 18,199,400.- บาท

- ผลการดํ าเ นินงาน ลงนามในสัญญาจาง เรียบรอยแลว
อยูระหวางดําเนินงานตามโครงการ

ที่ประชุม รับทราบ
2. จังหวัดหนองคาย
(2.1) จังหวัดหนองคาย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6

โครงการ 16 กิจกรรม งบประมาณ 344,501,435.- บาท ก อ ห น้ี ผู ก พั น
เปนเงิน 336,937,460.35 บาท เบิกจายแลว เปนเงิน 168,038,380.69 บาท
คิดเปนรอยละ 49.87 ยังไมเบิกจายเปน 168,899,079.66 บาท คิดเปน
รอยละ 50.13 มีเงินเหลือจายสงคืน เปนเงิน 7,563,974.65 บาท โดยมี
ผลการดําเนินงาน ดังน้ี

1. ดําเนินการโครงการตามแผนฯ จํานวน 7 โครงการ 42 กิจกรรม
กอหน้ีผูกพนั เปนเงิน 305,137,460.35 บาท

- เ บิ ก จ า ย แล ว เ ส ร็ จ  จํ า นวน 25 กิ จกร รม  เ ป น เ งิ น
168,038,380.69 บาท คิดเปนรอยละ 55.07

- เบิกจายยังไมแลวเสร็จ หรืออยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 16
กิจกรรม เปนเงิน 137,099,079.66 บาท คิดเปนรอยละ 44.93

2. ดําเนินการงานโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบ
อุทกภัยฯ จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 35,370,000 บาท
กอหน้ีผูกพัน เปนเงิน 31,800,000 บาท  โดยแขวงทางหลวงหนองคาย เปนหนวย
ดําเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ
3. จังหวัดเลย
(3.1) จังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5

โครงการ 29 กิจกรรม งบประมาณ 217,770,935 บาท
- เบิกจายแลว 153,688,104 บาท คิดเปนรอยละ 70.57
- คงเหลือ 57,977,997 บาท  รอยละ 26.62
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 97,868,834 บาท

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย

นายยศเสถียร  ทองปน
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดเลย
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(3.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ
งบประมาณ - บาท

- ผลการดําเนินงานไมมีโครงการที่รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ
4. จังหวัดหนองบัวลําภู
(4.1) จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จํานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 206,469,935 บาท
- เบิกจายแลว 127,693,542.89 บาท คิดเปนรอยละ

61.85
- คงเหลือ 78,776,392.11 บาท รอยละ 38.15
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 149,472,629 บาท
(4.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ

โครงการกอสรางอาคารบังคับนํ้า ลําหวยเซียง บานวังหม่ืนเหนือ ตําบลหนองบัว
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู หนวยดําเนินการ คือ โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู งบประมาณ 5,000,000 บาท

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายเรียบรอยแลว

ที่ประชุม รับทราบ
5. จังหวัดบึงกาฬ
(5.1) จังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3

โครงการ 97 กิจกรรม งบประมาณ 426,577,860 บาท
- เบิกจายแลว 70,884,983.20 บาท คิดเปนรอยละ 16.62
- คงเหลือ 355,692,876.80 บาท รอยละ 83.38
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 332,769,490 บาท
โดยมีเงินเหลือที่ขอสงคืน เน่ืองจากยกเลิกสัญญา จํานวน 3

กิจกรรม ไดแก
1. โครงการกอสราง Land Mark และหอชมวิวจังหวัดบึงกาฬ

บริเวณหนองโงง ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ
50,000,000 บาท วงเงินตามสัญญา 45,890,000 บาท

2. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโงง
บริเวณหนองโงง ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ
49,000,000 บาท วงเงินตามสัญญา 41,894,000 บาท

นายจํารัส  นาแฉลม
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

นายกลาณรงค  คนรู
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู
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3. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการคาชายแดน
(ตลาดลาว) สวนสาธารณะ บึงสวรรค ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด
บึงกาฬ งบประมาณ 25,000,000 บาท วงเงินตามสัญญา 21,950,000 บาท

รวมงบประมาณทั้ ง ส้ิน จํ านวน 109,734,000 บาท
ซึ่งถานําไปลบออกจากยอดที่ไดรับการจัดสรร จะทําใหผลการเบิกจายเพิ่มข้ึน
เหตุผลที่ผลการเบิกจายลาชา เน่ืองมาจากงบสวนใหญเปนงบลงทุน โครงการ
เสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑจาก ภาคการเกษตรและประมง
กิจกรรมสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต
(ยางพารา) รายการ การเพิ่มมูลคาจากนํ้ายางสด (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ
ยางพารา) งบประมาณรวม 193,947,000 บาท โดยเปนคาครุภัณฑสําหรับ
เครื่องจักรในโรงงานยางพารา จํานวน 142,800,000 บาท โดยมีการจัดซื้อจัด
จางพรอมแลว แตไมสามารถสงมอบไดเน่ืองจากในเงื่อนไขระบุไววาจะตอง
กอสรางโรงงานแลวเสร็จถึงจะติดตั้งเครื่องจักร และสามาถเบิกจายงบประมาณได

(5.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ
โครงการปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมขนสงที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
จํานวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 15,584,800 บาท ไดแก

5.2.1 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 2026 – บานโคกโขง ตําบลหนองจิก อําเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ
7,589,800 บาท

- ผลการดําเนินงาน ลงนามในสัญญาจางแลว วงเงินในสัญญา
7,589,800.- บาท สัญญาเริ่มตนวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ดําเนินการแลวเสร็จ

5.2.2 กิจกรรม ซอมสรางถนนสายบานหวยสะอาด หมูที่ 9
ตําบลถํ้าเจริญ อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ – ถนนเช่ือมทางหลวงชนบท สาย
บก.4001 จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 900 เมตร กวาง 5 เมตร หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ ที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย งบประมาณ 2,250,000 บาท

- ผลการดําเนินงาน ลงนามในสัญญาจางแลว วงเงินในสัญญา
1,258,000.- บาท สัญญาเริ่มตนวันที่ 22 มกราคม 2561 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อยูระหวางดําเนินงาน

5.2.3 กิจกรรม ซอมสรางถนนสายบานหนองนาดี หมูที่ 8
ตําบลบัวตูม  อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ-ถนนสายบานนาดีใหญ ตําบลนาดี
อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1,200เมตร กวาง 5 เมตร หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ ที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย งบประมาณ 3,000,000 บาท
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- ผลการดําเนินงาน ลงนามในสัญญาจางแลว วงเงินในสัญญา
1,677,000 บาท สัญญาเริ่มตนวันที่ 22 มกราคม 2561 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อยูระหวางดําเนินงาน

5.2.4 กิจกรรม ซอมสรางถนนสายบานศรีนาวา หมูที่ 5 – บาน
โคกกระแซ หมูที่ 8 ตําบลถํ้าเจริญ อําเภอโซพิสัย ระยะทาง 1,000 เมตร กวาง
5 เมตร หนวยงานรับผิดชอบ คือ ที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย งบประมาณ
2,500,000 บาท

- ผลการดําเนินงาน ลงนามในสัญญาจางแลว วงเงินในสัญญา
1,395,000 บาท สัญญาเริ่มตนวันที่ 22 มกราคม 2561 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อยูระหวางดําเนินงาน

5.2.5 กิจกรรม ซอมสรางคอสะพานขาดระหวางบานหนองนาดี
หมูที่ 8 ตําบลบัวตูม อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ - เช่ือมบานทาหายโศก
ตําบลวังหลวง  อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย หนวยงานรับผิดชอบ คือ
ที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย งบประมาณ 245,000 บาท

- ผลการดําเนินงาน ลงนามในสัญญาจางแลว วงเงินในสัญญา
245,000 บาท สัญญาเริ่มตนวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 17 เมษายน 2561 ดําเนินการแลวเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ

ของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งส้ิน 387,508,600.- บาท รายละเอียด ดังน้ี

งบลงทุน 236,872,000 บาท
งบดําเนินงาน 150,636,600 บาท
งบบริหาร 5,000,000 บาท
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งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ
กลุมจังหวัดฯ - - 3,000,000 3,000,000 874,277.85 29.14
จังหวัดอุดรธานี 43,022,000 94,188,980 400,000 137,610,980 2,424,412 1.76
จังหวัดหนองคาย 59,290,000 31,013,300 400,000 90,703,300 222,200 0.24
จังหวัดเลย 72,820,000 9,435,600 400,000 82,655,600 85,444 0.10
จังหวัดหนองบัวลําภู - 4,513,300 400,000 4,913,300 92,638 1.89
จังหวัดบึงกาฬ 61,740,000 6,485,420 400,000 68,625,420 170,660 0.25

รวมท้ังสิ้น 236,872,000 145,636,600 5,000,000 387,508,600 3,869,632 1.00

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

* ขอมูล ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2561

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ

1. จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ
137,610,980.- บาท

นายสุริยา  คําพันธ - ผลการดําเนินงาน
นวค.ชํานาญการ ประกอบดวย
(แทน) ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ 1. งบลงทุน จํานวน 94,188,980 บาท
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 2. งบดําเนินงาน จํานวน 43,022,000 บาท
จังหวัดอุดรธานี 3. งบบริหาจัดการ จํานวน 400,000 บาท

- ผลการ เบิ กจ ายทั้ ง ส้ิน  จํ านวน 2 ,424 ,412 บาท  คิด เป น
รอยละ 1.76

- งบลงทุน จํานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม ลงนามในสัญญาเรียบรอย
แลว ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการตามสัญญา

- งบดําเนินงาน จํานวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินงาน
สําหรับโครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน  การทองเที่ยว และการเกษตร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Esan Expo 2018)
งบประมาณ 32,880,100 บาท ซึ่งเปล่ียนหนวยดําเนิงานจากสํานักบริหาร
ยุท ธศาสตร ก ลุ ม จั งห วัดฯ  เป น สํ า นัก ง านจั งห วัด อุด ร ธา นี  เ น่ื องจ าก
กระทรวงมหาดไทย ไดปรับโครงสรางการบริหารงานกลุมจังหวัดฯ โดย
ปรับเปล่ียนสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ เปนกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี) และมีผูเช่ียวชาญ
กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนผูบังคับบัญชา ข้ึนตรง
ตอปลัดกระทรวงมหาดไทย สงผลตอการดํ าเ นินงานโครงการดังกลาว
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จึงขอเปล่ียนหนวยดําเนินงานโครงการฯ เปน สํานักงานจังหวัดอุดรธานีน้ัน
ขณะน้ีอยูระหวางการจัดทําราง TOR

ที่ประชุม รับทราบ
2. จังหวัดหนองคาย จํานวน 4 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ

90,703,300 บาท
- ผลการดําเนินงาน
ประกอบดวย
1. งบลงทุน จํานวน 75,790,000 บาท
2. งบดําเนินงาน จํานวน 14,513,300 บาท
3. งบบริหารจัดการ จํานวน 400,000 บาท
- ผลการเบิกจายทั้งส้ิน 222,200 บาท คิดเปนรอยละ 0.24
- งบลงทุน จํานวน 2 โครงการ 5 กิจกรรม 75,790,000 บาท ลงนามใน

สัญญาจํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม คงเหลือ จํานวน 1 กิจกรรม ที่ยังไมลงนามใน
สัญญา คือ โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes) การ
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมกิจกรรม
ประชาสัมพันธและโฆษณา ผานส่ือตาง ๆ กิจกรรมยอย ติดตั้งจอ LED Full Color
หนาศาลากลางจังหวัดหนองคาย 12.4*6.7 เมตร (ดานหนา) จํานวน 1 จอ
งบประมาณ จํานวน 5,000,000 บาท อยูระหวางประกาศหาตัวผูรับจาง

- มีเงินเหลือจาย เปนเงิน 9,700,000 บาท คณะกรรมการ กบจ.นค
เห็นชอบอนุมัติใหดําเนินการแลว เปนเงิน 9,700,000บาท

- งบดําเนินงาน จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม อยูระหวางการ
ดําเนินการตามโครงการ

ที่ประชุม รับทราบ
3. จังหวัดเลย จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 82,655,600.- บาท

นายยศเสถียร  ทองปน - ผลการดําเนินงาน จังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน โครงการ งบประมาณ 82,655,600 บาท แยกเปน
(แทน) หัวหนาสํานักงาน 1. งบลงทุน จํานวน 72,820,000 บาท
จังหวัดเลย 2. งบดําเนินงาน จํานวน 9,435,600 บาท

3. งบบริหาร จํานวน 400,000 บาท
ผลการเบิกจายทั้งส้ิน จํานวน 85,444 บาท
สําหรับงบลงทุน จํานวน 2 กิจกรรม ลงนามในสัญญาแลว จํานวน 1

กิจกรรม คือ

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
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1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนปากภู-
โคกใหญ ตําบลกกดู อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหวาง กม.17+250 - กม.
20+250 งบประมาณ 43,120,000 บาท

และยังไมลงนามอีก จํานวน 1 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรม พัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม สกายวอลค พระใหญภูคกงิ้ว

อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ 29,700,000บาท ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางประกาศหาตัวผูรับจาง ซึ่งจะทราบผลในวันที่ 14 มีนาคม 2561
คาดกวาภายในส้ินเดือนมีนาคม 2561 จะสามารถลงนามในสัญญาจางได

ที่ประชุม รับทราบ
4. จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ

4,913,300.- บาท
- ผลการดําเนินงาน
ประกอบดวย
1. งบบริหารจัดการ จํานวน 400,000 บาท
2. งบดําเนินงาน จํานวน งบประมาณ 4,913,300 บาท
- ผลการเบิกจายทั้งส้ิน 92,638 บาท
งบดําเนินงาน ประกอบดวย
1. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และ

ยกระดับภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย กิจกรรม
สงเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟนฟูสัตวนํ้าพื้นถ่ิน และสัตวนํ้าเศรษฐกิจ ตามลุมนํ้าใน
พื้นที่กลุมจังหวัดแบบมีสวนรวม งบประมาณ 1,953,840.- บาท สํานักงาน
ประมงจังหวัดหนองบัวลําภู เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก ผลการดําเนินงาน
อนุมัติโครงการแลว อยูระหวางดําเนินงานตามโครงการ

2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes)
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน
2 กิจกรรม

2.1 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพดานภาษา และการใหบริการของ
ผูประกอบการ ไกด มัคคุเทศก และเครือขายพัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว
งบประมาณ 859,460.- บาท สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู เปน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก ผลการดําเนินงาน อนุมัติโครงการแลว อยูระหวาง
ดําเนินงานตามโครงการ

นายกลาณรงค  คนรู
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู
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2.2 กิจกรรม สงเสริมการประชาสัมพันธการโฆษณา การทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณ ผานส่ือและการจัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของ
กลุมจังหวัด งบประมาณ 1,700,000.- บาท สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองบัวลําภู เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก ผลการดําเนินงาน อนุมัติโครงการแลว
อยูระหวางดําเนินงานตามโครงการ

ที่ประชุม รับทราบ
4. จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 61,740,000.- บาท

ประกอบดวย 5 กิจกรรม
นายจํารัส  นาแฉลม - ผลการดําเนินงาน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด ประกอบดวย
บึงกาฬ 1. งบลงทุน จํานวน 61,740,000 บาท

2. งบดําเนินงาน จํานวน 6,485,420 บาท
3. งบบริหารจัดการ จํานวน 400,000 บาท
- ผลการเบิกจายทั้งส้ิน จํานวน 170,660 บาท
- งบลงทุน ประกอบดวย
4.1 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต AC สาย บก. 3016

แยก ทล. 212-บานใหมชัยพร อําเภอพรเจริญ,ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง
2.600 กิโลเมตร หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ
9,800,000. - บาท ลงนามในสัญญาแล ว  วง เ งิน ใน สัญญา จํ านวน
9,750,000.- บาท สัญญาเริ่มตนวันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 31 มีนาคม
2561 อยูระหวางดําเนินงานตามสัญญา

4.2 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต AC สาย บก 3010
แยก ทล.212-บานหนองมุม อําเภอเมือง ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระหวาง กม.
19+190-กม.21+790 ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร หนวยดําเนินงาน คือ แขวง
ทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ 9,800,000.- บาท ลงนามในสัญญาแลว
วงเงินในสัญญา จํานวน 9,778,900.- บาท สัญญาเริ่มตนวันที่ 27 ธันวาคม
2560 – 31 มีนาคม 2561 อยูระหวางดําเนินงานตามสัญญา

4.3 กิจกรรม ซอมสรางถนน คสล.สาย แยก ทล.212 - ดานศุลกากร
ตําบลวิศิษฐ  อํา เภอเ มือง จังห วัดบึ งกาฬ ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร
หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ 12,740,000.- บาท
อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง รอลงนามในสัญญา
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4.4 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต AC สาย บก.3019
แยก ทล.222-บานสันทรายงาม อําเภอพรเจริญ ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง
4.000 กิโลเมตร หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ
14,700,000.- บาท อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง รอลงนามในสัญญา

4.5 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลต AC สาย บก.3020 แยก ทล.
222-บานผาสวรรค อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ระหวาง กม.14+675-กม.
18+675 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ งบประมาณ 14,700,000.- บาท อยูระหวางดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง รอลงนามในสัญญา

- งบดําเนินงาน ประกอบดวย จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม คือ
1. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ

ภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย จํานวน 1 กิจกรรม
งบประมาณ จํานวน 3,925,960 บาท อยูระหวางการดําเนินงานตามโครงการ

2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes)
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํานวน 2
กิจกรรม งบประมาณ จํานวน 2,559,460 บาท อยูระหวางการดําเนินงาน
ตามโครงการ

เลขานุการ ขอใหทุกจังหวัดเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามกรอบเวลาที่กําหนด

ประธาน ฝากใหจังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ เรงรัดดําเนินการใหทันตามกรอบ
(นายจิรศักดิ์  ศรีคชา) ระยะเวลาที่กําหนด
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

นายเชิด  สิงหคําปอง ขอแสดงความคิดเห็น 2 ประเด็น ดังน้ี
ประธานเครือขายโครงการ 1. งบประมาณทีจ่ังหวัดไดรับจัดสรร จังหวัดมีความเห็นวาไดรับการ
แกไขปญหาความยากจน จัดสรรงบประมาณไมพอเพียง แตเม่ือตองบริหารจัดการงบประมาณ จังหวัดไม
จังหวัดเลย สามารถดําเนินการไดตามหวงเวลาที่กําหนด

2. การเขารวมประชุม ผูที่มาประชุมกับผูที่รับผิดชอบโครงการสวนใหญ
จะเปนคนละคน จึงขาดความชัดเจน ในการรายงานขอมูลตอที่ประชุม และสงผล
ตอการดําเนินโครงการ

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ
- ไมมี -

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

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ


