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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 3/2558 

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดัอุดรธานี 

 

 
 
 

1. นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 

รองประธาน
กรรมการ 

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

รองประธาน
กรรมการ 

4. นายพรพิทักษ์ อ ามาตทัศน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู/ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

รองประธาน
กรรมการ 

5. นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

รองประธาน
กรรมการ 

6. นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายสมยงค์ ตระกูลจึง พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตร (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
10. นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเทศ (แทน) ผู้อ านวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ 
12. นายชาญยุทธ วันด ี พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
13. นายทวีศักดิ์ มหารัตนวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
14. นายสิทธิพล มิตรบ ารุง (แทน) พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายธงชัย ปัญญาทิพย์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
16. นางปิติพร ค าบัว (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
17. นายประเทศ แย้มยินดี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ 
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18. นางปาลิตา ค าพิบูลย์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
19. นายสมภพ สุนันทนาย  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
20. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจติร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

22. นายค ากอง อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีต าบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
23. นายอุดมพร ภูวิลัย (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง   

จังหวัดอุดรธานี 
กรรมการ 

24. นางวัฒนา พิธรัตน ์  ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน 
 จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

25. ด.ต.เจนศึก สารแสน  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด   
หนองคาย 

กรรมการ 

26. นายมงคล สุมาลี  นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
27. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์  (แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

28. นายพิชัย พาศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (แทน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการและ
เลขานุการ 

29. นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี/ 
 หัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นายสุธี ศรีทัดจันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกเทศมนตรีเมืองเลย กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกเทศมนตรีต าบลบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง  

จังหวัดหนองบัวล าภู 
กรรมการ ติดราชการ 

7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
8. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
      จังหวัดอุดรธาน ี

กรรมการ ติดภารกิจ 

9. นางสวรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 
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10. นายเชิด สิงห์ค าป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน   

จังหวัดเลย 
กรรมการ ติดภารกิจ 

11. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
12. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                       

จังหวัดหนองบัวล าภู 
กรรมการ ติดภารกิจ 

13. นายฉลาด สอดซ้าย คณะท างานองค์กรชุมชนต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
14. นางพิศมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะท างานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  
1. นายเกรียงไกร กุลจิตติบาร โครงการชลประทานหนองบัวล าภู 
2. นายกรณ์ เจนศุภวงศ์ นายอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
3. นายมนตรี พึ่มชัย ธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี 
4. นายโนรี ตะถา หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 
5. นายชัยวัตต์ หัศกรรจ ์ หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ  
6. นายชัยวัฒน์ ภูธิวฒุิ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย 
7. นายวิกรานต์ ชนะสุข (แทน) โครงการชลประทานหนองคาย  
8. นายอ านาจ หงส์ภักดี (แทน) แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 
9. นายภูววิัต พูนสูงเนิน เกษตรอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
10. นายจรัส วงษ์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
11. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
12. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
13. นางสาวศิรินภา วิเศษศิร ิ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
14. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
15. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
16. นางศศิกาญจน์ สนิทวงศ์ชัย  นักวิเทศน์สัมพันธ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธาน   เนื่องจากนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ติดราชการต้องเดินทางไปรับ
นโยบายจากกระทรวงมหาดไทย  จึ ง ไม่ สามารถเข้ าประชุมได้               
จึงมอบหมายให้นายอดุล  จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี       
เป็นประธานที่ประชุมแทน 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2558 
เลขานุการ   ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 
เมษายน 2558 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการ             
ทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/ว 1698 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2 5 5 8  แ ล ะ ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ล ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ฯ                              
ที่  www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. 
เพ่ือให้ท่านตรวจสอบ แล้ว หากกรรมการท่านใดประสงค์จะแก้ไขให้แจ้ง   
ที่ประชุมทราบ หรือแจ้งที่ฝ่ายเลขานุการ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข 
ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ครั้ งที่  2/2558 เมื่อวันศุกร์                  
ที่ 3 เมษายน 2558 

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 

   ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ  6 โครงการ (52 รายการ)        
จากทั้งหมด 8 โครงการ (54 รายการ) คงเหลือ 2 โครงการ (2 รายการ) 
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   ผลการเบิกจ่ายรวม 305.680 ล้านบาท (ร้อยละ 96.62)     

ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 
โครงการ (2 รายการ) ซ่ึงด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ดังนี้ 

   1.ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ     
บ้านฝ้าย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 25   
มิถุนายน 2556 โครงการชลประทานหนองคาย  รับผิดชอบ รายงานว่า
ผลงานจ้างท าได้ร้อยละ 73.50 คาดว่าประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้
จะมีผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 

นายวิกรานต์ ชนะสุข    ขอแก้ไขสัญญาเป็นเริ่มด าเนินการ 25 มิถุนายน 2556 สิ้นสุด  
(แทน)โครงการชลประทานหนองคาย  สัญญา 21 ธันวาคม 2556  ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 90 คาดว่า     

จะแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนมิถุนายน 2558 และคาดว่าจะเบิกจ่ายให้
แล้วเสร็จได ้

ที่ประชุม   รับทราบ 

2. ก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า–ขาออก/ห้องน้ า/โรงจอดรถ/
Booth เจ้าหน้าที่พร้อมระบบ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 473,500 บาท 
เป็นงวดงานที่ต้องเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร  ซึ่งท าให้ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งงานระบบคอมพิวเตอร์ใหม่  จึงขอยกเลิกโดยมี
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพ่ือขอคืนเงิน และไม่ขอขยาย
เวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
 

นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ    ขอยกเลิกงวดงานเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร 
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย   และขอคืนเงินงบประมาณท่ีเหลือ จ านวน 473,500 บาท 

ประธาน      ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบว่าผิดระเบียบหรือไม่อย่างไร  
 
ที่ประชุม     รับทราบ 

3.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557 เป็นงบ
บริหารจัดการ 5 ล้านบาท และเป็นงบพัฒนาฯ 325 ล้านบาท รวม
ทั้งสิ้น 330 ล้านบาท  
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  ผลการด าเนินงาน แล้วเสร็จ 3 โครงการ (53 รายการ)                 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 โครงการ (9  รายการ) ผลการเบิกจ่าย 
303.871  ล้านบาท  (ร้อยละ 92.08)  นั้น 

  ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายรวม 307.109 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 
(ร้อยละ 93.06) เหลือที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 5 รายการ และยังไม่
เบิกจ่าย 22.890 ล้านบาท ดังนี้ 

  จังหวัดอุดรธานี 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 

ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 
งบประมาณ 3,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,112,000 บาท            
คงเหลือ 1,888,000 บาท 

นายโนรี ตะถา     ส าหรับงบประมาณในส่วนที่เหลือ จ านวน 1,888,000 บาท  
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า  คือ กิจกรรมก่อสร้างหอดูนก 2 แห่ง และก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ 
หนองหานกุมภวาปี ทางน้ า  โดยสัญญาจะสิ้นสุดในปลายเดือนมิถุนายน 2558 และได้มี

หนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานตลอด แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินงาน 

ประธาน  ให้ปรึกษาหารือกับตรวจสอบภายในจังหวัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูหินจอมธาตุ ต.กุดจับ                
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ  2,610,000 บาท สัญญา 12 กุมภาพันธ์ 
2558 สิ้นสุด 10 สิงหาคม 2558 ผลการด าเนินงานร้อยละ 70 ยังไม่มี
ยอดเบิกจ่าย 

นายชัยวัตต์  หัศกรรจ์    งบประมาณท้ังหมด 3 ล้านบาทถ้วน ท าสัญญา 2,610,000  
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน บาท เหลือจ่ายจ านวน 390,000 บาท แต่ตกไปเพราะขอใช้ไม่ทัน              

โดยลงนามในสัญญาวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 10 
สิงหาคม 2558 โดยผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 
โดยมีผลการด า เนินงาน คือ งวดที่  1 – 5 จ านวนงบประมาณ 
2,349,000 บาท ผู้รับจ้างส่งเรื่องขอเบิกจ่ายแล้ว  งวดที่ 6 จ านวน
งบประมาณ 261,000 บาท ผู้รับจ้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2558 และส านักฯ 10 จะเบิกจ่ายให้ได้ภายใน เดือน
กรกฎาคม 2558 ได้ทั้งโครงการ 
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   3. การสรรหาและจัดท าเอกลักษณ์ ( Brand Identity)              

ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดยืน  ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ                
ในการแข่งขัน งบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 400,000 
บาท คงเหลือ 600,000 บาท 

เลขานุการ   โครงการการสรรหาและจัดท าเอกลักษณ์ ( Brand Identity) 
เป็นการด าเนินงานของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด โดยได้ว่าจ้าง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการด าเนินงาน โดยได้มีการเบิกค่าจ้างล่วงหน้า
จ านวน 400,000 บาท ที่ เหลือจะเบิกจ่ายหลังจากส่งมอบงาน             
เรียบร้อยแล้ว การด าเนินงานในขณะนี้ ทางผู้รับจ้างก าลังเดินทางไป
สัมภาษณ์ผู้บริหารของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด เพ่ือสอบถามทัศนคติในการ
น ามาประกอบและออกแบบตราสัญลักษณ์ ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 
2558 ทาง มข. จะเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัด หรือผู้แทนเข้า
ร่วมประชุม เพ่ือหาข้อยุติในการคัดเลือกตราสัญลักษณ์ ซึ่งในเบื้องต้น             
มีอยู่ 4 แบบ แล้ว และคาดว่าจะส่งมอบและเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือน
กรกฎาคม 2558  

ที่ประชุม   รับทราบ             

      จังหวัดหนองคาย 
  1. จัดท าพ้ืนที่สัญลักษณ์ของเมือง  (Land Mark) เพ่ือประชา- 

สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 6,012,760 บาท คงเหลือ 17,113,240 บาท 

นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ  โครงการจัดท าพ้ืนที่สัญลักษณ์ของเมือง  (Land Mark)                  
(แทน) ผ ู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 

บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,012,760 บาท คงเหลือ 17,113,240 บาท               
โดยสิ้นสุดสัญญาแล้ว ประมาณ 65 วัน โดนปรับไปแล้วเป็นเงิน หนึ่งล้าน
บาทเศษ 

นายชัยวัฒน์ ภูธิวุฒ ิ   ปัญหาอุปสรรค โดยการด าเนินงานมีทั้งหมด 7 งวดงาน เบิกจ่าย 
(แทน) โยธิการและผังเมือง ไปแล้วคืองวดที่ 1 – 3 จ านวน 6 ล้านบาทเศษ งวดงานที่ 4 – 5  
จังหวัดหนองคาย ประมาณ 7.4 ล้านบาท ปัญหาอุปสรรค คือ การขาดแคลนแรงงานเพราะ

ช่วงนี้จังหวัดหนองคาย มีงานก่อสร้างเยอะ ท าให้แรงงานไม่เพียงพอกับ
การด าเนินงาน ส่วนงวดงานที่ 6- 7 ประมาณหนึ่งเดือนเศษจะสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณ ได้อีก 9 ล้านบาทเศษ   
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ที่ประชุม     รับทราบ 

2. ปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ า จังหวัดหนองคาย  งบประมาณ 679,000 บาท ยังไม่มี                    
การเบิกจ่ายงบประมาณ  

นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ    โครงการปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน แหล่งท่องเที่ยว 
(แทน) ผ ู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า จังหวัดหนองคาย  เป็นโครงการที่ใช้งบเหลือจ่าย                     

ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับ มข. โดยผลการ
ด าเนินงานด าเนินการได้ร้อยละ 80% ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2558 
จะส่งเบิกได้ 

ที่ประชุม     รับทราบ 

3.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 
และเป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 12 โครงการ (63 กิจกรรมย่อย)                
319.468 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 324.468 ล้านบาท โดยมีผลการ
เบิกจ่ายภาพรวมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 63.524 ล้านบาท เป็น 149.159 
ล้านบาท (ร้อยละ 45.97) 
 
งบประมาณ ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ
ลงทุน 241.327 110.060           45.61    
ด ำเนินงำน 71.141 35.303             49.62    
รำยจ่ำยอืน่ 12.000 3.796              31.63    

รวม 324.468 149.159          45.97   
 

ประธาน  ขอให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้ได้ตามมาตรการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 
ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมไม่น้อยร้อยละ 96 ของงบประมาณรายจ่าย   

ที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อทราบ 

4.1 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ขั้นกรรมาธิการ 

เลขานุการ  ส านักงบประมาณแจ้งปฎิทินการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขั้นกรรมาธิการ  ดังนี้ 

1. วันที่  21 พฤษภาคม 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559     
ในวาระท่ี 1 ซึ่งรับหลักการผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2559 ไปเรียบร้อยแล้ว 

 โดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา 50 คน ก าหนด             
แปรญัตติภายใน 15 วัน ระยะเวลาด าเนินงาน 90 วัน 

2. วันที่ 25 พฤษภาคม – 5 สิงหาคม 2558 ส่วนราชการ
และส านักงบประมาณเตรียมข้อมูล และเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด
งบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

3. วันที่  30 มิถุนายน 2558 ครม.  ให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์    การเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2559 

4. วันที่  1 – 10 กรกฎาคม 2558 ส่วนราชการจัดท า
รายละเอียดการเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559 ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ครม.เห็นชอบ เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ
และส่งส านักงบประมาณ 

5. วันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2558 ส านักงบประมาณจัดท า
รายละเ อียดการเ พ่ิมประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559 เสนอ
นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอ ครม. 

6. วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้
ความเห็นชอบ ในวาระท่ี 2 – 3  
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กรอบวงเงินงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ที่ผ่านการพิจารณาของส านักงบประมาณ และเสนอในขั้น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ  งบประมาณ 465,741,800 บาท ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
  ให้กลุ่ มจั งห วัดจัด เตรี ยมเอกสารประกอบค าชี้ แจงต่ อ

คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย 
1. Power point น าเสนอข้อมูลในภาพรวม 3 นาที   
2. จัดส่งเอกสารที่น าเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พร้อมแผ่น CD จ านวนทั้งสิ้น 65 ชุด ในเอกสารประกอบด้วย 
 -  รายนามผู้บริหาร (ผู้มาชี้แจง) 
 -  สภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 - ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ปี 2558 
 - แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 -2558 
 - จุดเน้นการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับของปี 2558 
 - สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2559 ของกลุ่มจังหวัด (ภาพรวม) 
 
ที่ประชุม     รับทราบ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ค าขอ พิจารณาจัดสรร 
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 472,421,200 370,173,000 
2. เพ่ิมขีดความสามารถการลงทุนของ
ผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า 
และบริการ 

132,500,000 42,000,000 

3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ครบวงจร และได้มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

267,601,850 48,568,800 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น                
แบบบูรณาการ 

5,000,000 5,000,000 

รวม 877,523,050 465,741,800 
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4.2 การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 

เลขานุการ   ความเป็นมาของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีแนวคิดและความพยายามในการ
ผลักดันการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจังหวัด
อุดรธานี มีมากกว่า 19 ปี โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 และวันที่ 9 
กันยายน 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นแม่ข่ายในการจัดตั้ง ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี วิทยาเขต อุดรธานี ต่อมาในปี 2540 ศาสตราจารย์ 
ด ร . วิ จิ ต ร  ศรี ส อ้ าน  ไ ด้ น า เ สนอแนวคิ ดต่ อทว งมหาวิ ท ยาลั ย                        
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีให้จัดตั้งวิทยาเขต ณ จังหวัดอุดรธานี              
เพ่ือพัฒนายกระดับสู่ความเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
ในโอกาสต่อไป  

   ความพยายามตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานี
ด าเนินการผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา แม้จะมีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีก็เป็นเพียงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือยกระดับเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
อุดรธานีได้จัดท าโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี น าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม.นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2555 ซึ่ง ครม. ได้อนุมัติงบประมาณให้ท าการศึกษาความเหมาะสม 
จ านวน 29 ล้านบาท ซึ่งผลการศึกษา พบว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นพ้ืนที่ที่
มีความเหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
ระดับอย่างมาก ส่วนพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คือ                    
ที่ราชพัสดุแปลงที่  1852 ตั้ งอยู่บริ เวณหมู่ที่  11 ต าบลหนองไฮ              
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง 18 กิโลเมตร พ้ืนที่รวม 4,100 ไร่ สภาพ
ทั่วไปเป็นที่ราบสูง และแหล่งน้ าธรรมชาติสวยงาม เหมาะสมกับการ
จัดสร้างมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ว่ามหาวิทยาลัยที่จะ
จัดตั้งขึ้น ควรเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

5.1 จังหวัดหนองบัวล าภูขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558   

เลขานุการ  จังหวัดหนองบัวล าภู มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นภ 0017.2/5130 
ลว. 18 พ.ค.2558 ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการก่อ
หนี้ผูกพันจ านวน 3 รายการ งบประมาณรวม 3,183,589 บาท                   
เพ่ือน าไปด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริเฉลิม
พระเกี ยรติสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  60 พรรษา 2 เมษายน 2558 

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งถือว่ากระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ 

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

ข้อ 6 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้
ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้ว ให้น าความ
ในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม               

ข้อ 5 กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มี
ผลกระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ                 
ต่อ ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้วให้ เสนอขอความเห็นชอบ                  
ต่อ อ.ก.น.จ. ต่อไป 

นายพรพิทักษ์ อ ามาตทัศน์   จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 66 ล้านบาท โดยมีงบประมาณเหลือ

จ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3,183,589 บาท (งวดที่ 1) และขอ
น าไปใช้น าไปด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                  
เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ  60 พรรษา 2 เมษายน 2558 
โดยด าเนินการในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

นายกรณ์ เจนศุภวงศ์  โครงการศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริเฉลิม            
นายอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เ ป็ น ด า ริ

ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู คือ นายชลพล ธิติศักดิ์ ซึ่งย้าย
ไปด ารงต าแหน่งจังหวัดนครสวรรค์แล้ว และท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู คนปัจจุบัน คือ นายอ านวย  ตั้งเจริญชัย เพ่ือจัดให้มีศูนย์
เรียนรู้ที่เป็นหลักของจังหวัดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
เนื่องจากจังหวัดหนองบัวล าภูเน้นเรื่องการเกษตรเป็นหลัก โดยใช้พ้ืนที่
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บริเวณข้างแฟลตที่พักของปกครอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล าภู จ านวน 7 ไร่ ในการด าเนินโครงการดังกล่าว โดยเป็นการ
ปรับปรุงอาคารเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว และเป็นพ้ืนที่ที่ความเหมาะสม ซึ่งตั้งอยู่
ใจกลางเมือง ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสนามนเรศวร ส่วนการดูแลรักษา                  
ทางท้องถิ่นช่วยดูแล เกษตรอ าเภอจะช่วยรับผิดชอบท้องที่ โดยให้
ท้องถิ่นรับผิดชอบในงบประมาณ ต่อไป  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

5.2 จังหวัดหนองบัวล าภูขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  จังหวัดหนองบัวล าภูมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นภ 0017.2/191  
ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 ขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน 17,193,000 บาท                  
จากงบด า เนินงาน ขอเปลี่ ยน เป็นหมวด งบรายจ่ าย อ่ืน  จ านวน 
8,317,160 บาท  

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

(ก) กิจกรรม 
(ข) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
(ค) งบรายจ่าย 
(ง) เป้าหมายโครงการ 
(จ) หน่วยงานรับผิดชอบ 
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
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แผนงานเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ 

นายชาญยุทธ วันดี   โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน  
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู งบประมาณ 17,193,000 บาท มีกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งในและ

ต่างประเทศ  และได้รับค าแนะน าให้เปลี่ยนหมวดงบประมาณจากงบ
ด าเนินงานทั้งหมด ขอเปลี่ยนเป็นหมวดงบรายจ่ายอ่ืนในส่วนที่ต้องไปจัด
กิจกรรมในต่างประเทศ จ านวน 8,317,160 บาท  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

5.3 จังหวัดหนองบัวล าภูขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558   

นายพรพิทักษ์ อ ามาตทัศน์   ขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปี  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู  งบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 2 ซึ่งมียอดเงินเหลือจ่าย จ านวน  

1,988,088 บาท เพ่ือไปด าเนินโครงการขุดลอกสระน้ าสวนสาธารณะ  
ภูพานทองเชื่อมต่อน้ าตกเฒ่าโต้ งบประมาณ 1,988,008 บาท ซึ่งเป็น
โครงการที่อยู่ในแผนและงบประมาณที่มีอยู่แล้วไม่เพียงพอ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

5.4 จังหวัดหนองคาย ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558   

นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ  ขอใช้เงินเหลือตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปี 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือน าไปด าเนินกิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง

สายภูเสด็จ – สร้างคอม อุดรธานี บ้านภูเสด็จ ต าบลเหล่าต่างค า                
อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 1,170,000 บาท            
เพ่ือเป็นการต่อยอดโครงการเดิมที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว และไม่กระทบ  
ต่อแผน  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

5.5 จังหวัดอุดรธานีขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณ   

เลขานุการ  การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



~ 15 ~ 
 
      ความเป็นมา 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับมอบหมายจาก          
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ให้จัดท า
โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้าน” กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยือนแต่ละฝ่ายระหว่างกลุ่มจังหวัดฯ กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสานสัมพันธ์เชื่อมโยงมรดกโลก ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
งบประมาณ จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

      การด าเนินงานที่ผ่านมา 

 ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ 
พร้อมผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  กลุ่มฯ หัวหน้าส่วนราชการ               
และผู้น าองค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน            
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับเจ้าแขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ ๙ – ๑๒ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผลจาการเดินทางไปในครั้งนี้ ได้ตกลงให้จังหวัด
อุดรธานี (โดย ม.ราชภัฏอุดรธานี) จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวของทั้ง ๓ ฝ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการของ 
ม.ราชภัฏอุดรธานี 

๒. จังหวัดอุดรธานีได้เรียนเชิญเจ้าแขวงหลวงพระบาง และ 
ผวจ.กวางนิงห์มาร่วมงานมรดกโลกบ้านเชียง โดยเจ้าแขวงหลวงพระบาง
ได้มอบหมายให้รองเจ้าแขวงหลวงพระบางและคณะเดินทางมาร่วมงาน
เฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 13 – 
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เ พ่ือประสานความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละฝ่าย (จ.กวางนิงห์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ไม่ได้มาร่วมงาน เนื่องจากติดงานวันตรุษญวน) 

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ รอง ผวจ.อด.          
(นายชายชาญ เอ่ียมเจริญ) และคณะฯ เดินทางไปร่วมงานสงกรานต์             
ณ แขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘             
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์กันตามค าเชิญของเจ้าแขวงหลวงพระบาง 

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ              
ได้น าคณะผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกลุ่ม หน.ส่วนราชการ และผู้น า
องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะนักแสดงจากกลุ่ม
จังหวัดฯ รวมจ านวน ๑๔๐ คน เดินทางไปร่วมงาน Halong Carnival 
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๒๐๑๕ ณ เมืองฮาลอง จ.กวางนิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อ
วันที่ ๖ – 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามค าเชิญของ จ.กวางนิงห์ 

จากกิจกรรมการด าเนินงานทั้ งหมดที่ผ่านมา ปรากฏว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน ๔,๐๐๐.๐๐๐ บาท  ไม่เพียงพอ ยังขาด
งบประมาณที่จะต้องด าเนินการตามแผนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
๓ จังหวัด/แขวง   (อุดรธานี – หลวงพระบาง – ฮาลองเบย์) ซึ่งทั้ง ๓ 
ฝ่ายได้ลงนามไว้  ตามผลการประชุมหารือ เมื่ อวันที่  ๔ มีนาคม                      
พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ แขวงหลวงพระบาง ซึ่งมีแผนงานร่วมกัน ดังนี้ 

 ๑. การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก 

 ๒. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 ๓. การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว 
 ๔. การลงทุนด้านการท่องเที่ยว 
 ๕. การจัดตั้งคณะท างานโครงการ “สามเหลี่ยมมรดกโลก           

(บ้านเชียง – หลวงพระบาง – ฮาลองเบย์) 
 ๖. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวด้านระบบ

สารสนเทศ 

ซึ่ ง แผนงานที่ จ ะต้ อ งด า เ นิ นการ ในระยะต่ อ ไปภา ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว และการจัดตั้งคณะท างานโครงการฯ 

ด้วยเหตุนี้ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ จึงขอความ
เห็นชอบน าเงินเหลือจ่ายจากโครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตการเกษตร (ดิน/แหล่งน้ า) กิจกรรมขุดลอกหนองปลาเสื่อม          
ระยะที่ ๒ บ.ดอนหาด ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งได้ด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีเงินเหลือ จ านวน  ๘๐๐,๙๐๐ บาท                
(แปดแสนเก้าร้อยบาทถ้วน) มาด าเนินงานตามแผนความร่วมมือดังกล่าว
แล้ว  และขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณ จากงบลงทุน                 
เป็นงบด าเนินงาน 

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ 
ลงวันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
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  ข้อ ๑. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดฯ ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่  

(๑) การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้ 
      (ก) กิจกรรม 
      (ข) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
      (ค) งบรายจ่าย 
      (ง) เป้าหมายโครงการ 
      (จ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

  (๒) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่ ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด มาด าเนินการแทนโครงการเดิม 

ข้อ ๓. กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่ไม่
กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตามข้อ ๑  ให้ผู้ ว่ าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจั งหวัดเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
แล้วแต่กรณี 

   ข้อ ๔. ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. มีอ านาจพิจารณา กลั่นกรอง และ
ให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ
ของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ ๑ แล้วแต่กรณี 

   เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดแล้ว  ให้ผู้ว่ราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่ แก้ ไขเ พ่ิมเติม และรายงานให้
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.น.จ.) ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 
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ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๔  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   ข้อ ๒๕ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอน
และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานเดียวกัน
ที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต
หรือโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มิให้น าไปใช้จ่ายเป็นรายการอัตรา
บุคลากรตั้ ง ใหม่  รายการค่าที่ ดิน  หรือรายการก่อหนี้ผู กพันข้าม
ปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่าย หรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ หรือค่าใช้จ่าย
ที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระ ให้โอนไปช าระเป็นล าดับ
แรกก่อนตามล าดับ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
 

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

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.   
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