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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 3/2561 

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.  
ณ  ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 

 

1. นายวัฒนา  พุฒิชาต ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายสถาพร  พงษ์นาค หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

3. นายนราวุฒิ  จันทร์ทอง หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

4. นายจ ารัส  นาแฉล้ม หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ 

5. นายณัฐพงศ์  ค าวงศ์ปิน หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 

รองประธานกรรมการ 

6. นางวราภรณ์  อ่ิมแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายประเสริฐ  ฝุายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นายอ าไพ  ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นายณรงค์  คงมั่น สหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
10. นายสมร  ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายเมธี  อุ่นช่วง (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ 
12. นายส ารวย  เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
13. นายปิยะพัทธ์  โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
14. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายชาญยุทธ  วันดี พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
16. นายเสริมชัย  ลี้เขียววงศ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
17. นายมนตรี  หมวกไสว (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
18. นายวร  หินดี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ 
19. นายประเสริฐ  ศรีล้อม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
20. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
21 .นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจติร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
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22. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

23. นายเดช  ตะพานบุญ (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
24. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอท่าบ่อ 

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

25. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี 

กรรมการ 

26. นางวัฒนา  พิธรัตน ์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

27.นายวิษณุ  พิลาสุทธิ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

28. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
29. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

30. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย (แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการ 

31. นายสิธชิัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ 

32. นายพงษ์ศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี 
  

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

33. นายเชาว์วรรธน์  กราบไกรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

34. นายทศวรรณ  ปัญญาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจส าคัญ 

1. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกเทศมนตรีต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  

จังหวัดหนองบัวล าภู 
กรรมการ ติดราชการ 

3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง อ าเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ ติดราชการ 

4. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง  

  จังหวัดหนองบัวล าภู 
กรรมการ ติดราชการ 

6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
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7. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุ่มเกษตรกรอ าเภอเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ ติดภารกิจ 

8. นายเชิด  สิงห์ค าปูอง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

9. นางพิสมัย  สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
10. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

    จังหวัดหนองบัวล าภ ู
กรรมการ ติดภารกิจ 

11. นางใบ  ฮาดดา ผู้ช่วยคนพิการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
12. นายอรุณ  วัดโสภา ผู้แทนภาคประชาสังคม  จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
2. นายขจรเกียรติ แพงศรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

หนองคาย 
3. ผศ.พัฒนากรณ์ ชัยประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
4. นายสุริยา  ค าพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดอุดรธานี 
5. นายอดุลย์  สิมมาค า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
6. นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดหนองคาย ส านักงานประมงจังหวัดหนองคาย 
7. นายโกศล  สมัครสมาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ส านักงานประมงจังหวัด

หนองคาย จังหวัดหนองคาย 
8. นายขวัญประชา ระเริง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ 
9. นายวิชัย  เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดหนองคาย 
10. นายวิชัย  มานะ หัวหน้าฝุายด่านศุลกากรท่าลี่ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
11. นายประเสริฐ  พรมสี ปลัดอ าเภอโพธิ์ตาก อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
12. นางสาวภาณุพรรณ ค าพุฒ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ/ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
13. นางจิราภรณ์  ชัยมณี นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ/ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
14. นายธวัตร์  นาคประเสริฐ ปลัดอ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
15. นายจักรกฤษณ์  ฤาชากูล วิศวกรชลประทานปฏิบัติงาน/ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาห้วยโมง 
16. นายทินกร  ดอนธงขวา ปลัดอ าเภอรัตนวาปี อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
17. นายเดชมนตรี  ผิวเหลือง ปลัดอ าเภอศรีเชียงใหม่ อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
18. นายสุระชัย  วิชาชัย นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ/ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย 
19. ว่าที่ร้อยตรีอภิณห์พันธุ์ ช่างเขียนด ี ปลัดอ าเภอท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
20. นายพูลศักดิ์  จงเจริญ ธนารักษ์พ้ืนที่อุดรธานี 
21. นายสมชาย  ชินวาณิชย์เจริญ เภสัชกรช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
22. นายณรงค์ชัย  ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
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23. นางสาวประภาพร ศิลารักษ์ จนท.ธุรการ ส านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 
24. นายเรวัฒน์ ศิรินิกร ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
25. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท์ นวค.ช านาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
26. นายอนุชาติ  ตะระรัมย์ นวค.ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
27. นางสาวเกศิณี  คุ้มบุ่งคล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
28. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
29. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
30. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
31. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
32. นางสาวกรรณิการ์  ตะเมือง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.   นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานที่ประชุม และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
   ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2561 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2561 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ได้จัดประชุม ก.บ.ก.  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 โดยได้
จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการทุกท่านตามหนังสือที่ มท 0227.5 
(อด)/ว 1973 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 และได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของ            
กลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast - n1. moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. 
เพ่ือให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้
แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการ
ประชุม 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว 
3.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2560 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              
มีดังนี้ 

http://www.osmnortheast/
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2560 จ าน วน 
380,534,200 บาท แบ่งเป็น   

งบลงทุน  353,473,800 บาท 

     งบด าเนินงาน   22,060,400 บาท 

     งบบริหารจัดการ     5,000,000 บาท 

งบลงทุน งบด าเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจ่าย ร้อยละ
จังหวดัอุดรธานี 28,300,000     11,625,400     3,400,000.00  43,325,400.00    42,978,315.27   99.20   
จังหวดัหนองคาย 126,752,000   200,000          400,000          127,352,000   125,773,066.20 98.76   
จังหวดัเลย 69,702,000     2,870,000       400,000          72,972,000     72,728,649.62   99.67   
จังหวดัหนองบัวล าภู 45,841,000     7,365,000       400,000          53,606,000     51,399,056.82   95.88   
จังหวดับึงกาฬ 82,878,800     -                 400,000          83,278,800     83,237,821.06   99.95   

รวมทั้งสิ้น 353,473,800   22,060,400     5,000,000       380,534,200   376,116,908.97 98.84   

จังหวดั
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.

 

         * ข้อมูล ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

 3.1.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยมีรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รายจังหวัด ดังนี้ 

(1) จังหวัดหนองคาย จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม (กรณี
เงินเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 2 
กิจกรรม ได้แก่ 

1.1  กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม 
ต าบลเวียงคุก อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 2,190,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ในปี 2560 จ านวน 24,612.- บาท 
คงเหลือกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 2,165,388. - บาท โดยแยกเป็น         
งบด าเนินงาน จ านวน 75,388.- บาท งบลงทุน จ านวน 2,090,000.- บาท เบิก
เงินเพ่ิมเติมในปี 2561 จ านวน 2,092,602.- บาท รวมเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 
2,117,214.- บาท คงเหลือ 72,786.- บาท (งบด าเนินงาน) หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ คือ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 

    - ผลการด าเนินงาน คงเหลือเงินงบประมาณที่ยังไม่ เบิกจ่าย 
จ านวน 72,786.- บาท จากงบด าเนินงาน คือค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
กรมศิลปากร  

 
 

ที่ประชุม   รับทราบ  

นายสถาพร  พงษ์นาค
หัวหน้าส านักงาน
จังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย 
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1.2  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบุ          
ต าบลปะโค อ าเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2) งบประมาณ 
1,420,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 
1,420,000. - บาท แยกเป็น งบด าเนินงาน จ านวน 100,000. - บาท             
งบลงทุน จ านวน 1,320,000.- บาท งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการดังกล่าว  
จ านวน 1,260,000.- บาท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานเบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน 7,774.- บาท (จากงบด า เนิ น งาน )  คง เหลื อที่ ยั ง ไม่ เบิ กจ่ า ย             
จ านวน 1,252,558.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ คือ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 

-  ผลการด าเนินงาน ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 934,724.- บาท 
คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 325,276. - บาท โดยแยกเป็น                   
งบด าเนินงาน จ านวน 93,276.- บาท ซึ่งเป็นค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
กรมศิลปากร และงบลงทุน จ านวน 232,000. - บาท โดยขอให้ผู้แทนจาก
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายเป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดแลผลการ
ด าเนินงาน  

นางสาวภาณุพรรณ ค าพุฒ  ส าหรับการด าเนินงาน ได้มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่  
(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 25 มกราคม 2561 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซึ่งแบ่งการ

ด าเนินงานเป็น 4 งวดงาน โดยมีการเบิกจ่ายไปแล้วจ านวน 3 งวดงาน            
ผลการด าเนินงานอยู่ที่ 80% คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในสัญญา 

ที่ประชุม    รับทราบ  

 3.1.2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)   

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้รับอนุมัติงบประมาณ  
จ านวน 1,422,232,300.- บาท แบ่งเป็น   

งบลงทุน  1,128,442,841.81 บาท 

     งบด าเนินงาน     293,789,458.19 บาท           

นายสถาพร  พงษ์นาค
หัวหน้าส านักงาน
จังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย 
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งบลงทนุ งบด าเนินงาน รวม เบกิจา่ย รอ้ยละ
จงัหวดัอุดรธานี 129,530,061.06   102,268,835    231,798,896.06  132,698,321.06 57.25  
จงัหวดัหนองคาย 312,901,702.55   31,599,732.45 344,501,435    193,540,608.21 56.18  
จงัหวดัเลย 139,570,400     78,200,535      217,770,935    183,637,206.20 84.33  
จงัหวดัหนองบวัล าภู 158,117,800     48,352,135      206,469,935    154,735,688.11 74.94  
จงัหวดับงึกาฬ 388,322,878.20   33,368,220.74 421,691,098.94  85,622,749.20   20.30  

รวมทัง้สิ้น 1,128,442,842  293,789,458    1,422,232,300 750,234,572.78 52.75  

จงัหวดั
งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร ตาม พรบ.

 

      * ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

เลขานุการ  จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอให้จังหวัดได้ชี้แจงสถานะ
โครงการเป็นรายโครงการ     

   1. จังหวัดอุดรธานี 
  1.1 จังหวัดอุดรธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 6 
โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณ 231,798,896.06 บาท   
  - เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 132,698,321.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 
57.25 
  - ยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 122,850,610.53 บาท 
  - เบิกจ่ายแล้วจากการกันเงิน 28,948,150.53 บาท 
  โดยเป็นโครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 2 โครงการ  

(1) โครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของ
สถานที่ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนา
ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 70,500,000. - บาท ซึ่งมีผลการ
เบิกจ่าย จ านวน 13,395,000. - บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 
57,105,000.- บาท  

(2) โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์
จากภาคการเกษตรและประมง จ านวน 8 กิจกรรม งบประมาณที่ขอกัน จ านวน 
40,658,230 บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน 20,476,670.- บาท คงเหลือยังไม่
เบิกจ่าย จากการกันเงิน จ านวน 20,181,560.- บาท   
  1.2 กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ 
โครงการขุดลอกและวางแนวทุ่นปูองกันวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง จังหวัด
อุดรธานี หน่วยด าเนินงาน คือ โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาห้วยหลวง ส านักงาน
ชลประทานที่ 5 จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณรวม 18,199,400.- บาท ดังนี้  

(1 )  กิ จ กร รมขุ ดลอก อ่ า ง เ ก็ บน้ า  งบประมาณ 
5,300,000.- บาท 

นายสุริยา  ค าพันธ์ 
นวค.ช านาญการ 
(แทน) ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ ส านักงาน
จังหวัดอุดรธานี 
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(2) กิจกรรมวางแนวทุ่น ระยะทาง 2,700 เมตร 
งบประมาณ 12,899,400.- บาท  
  - ผลการด าเนินงาน   

1. กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ า งบประมาณ 5,300,000.- บาท 
ผลการด าเนินงานได้ 20%  เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 36,500.- บาท คงเหลือที่ยังไม่
เบิกจ่าย จ านวน 5,263,500.- บาท  

2. กิจกรรมวางแนวทุ่น ระยะทาง 2,700 เมตร งบประมาณ 
12,899,400.- บาท ผลการด าเนินงานได้ 47% เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 
1,871,000.- บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 11,027,40.- บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ  

    2. จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 6 

โครงการ 16 กิจกรรม งบประมาณ 344,501,435.- บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน
193,750,775.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.24 คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน 
150,750,659.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.76  

จังหวัดหนองคายมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 15 รายการ               
เป็นเงิน  187,747,303.78  บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 46,395,475.64 บาท 
คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน 141,351,828.14 บาทแยกเป็น  
  (2.1)  โครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 14 รายการ งบประมาณ 
155,947,303.78 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 44,923,658.84 บาท คงเหลือ             
ยังไม่เบิกจ่ายเป็นเงิน 111,023,644.94 บาท 

 (2.2) กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ
จ านวน 1 ราย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาจาก
อุทกภัยบริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคายทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม
ที่ 0101 ตอนหนองคาย – ปากสวย ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+600             
มีแขวงทางหลวงหนองคายเป็นหน่วยด าเนินการ งบประมาณ 35,370,000 บาท
ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 31,800,000.- บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 1,471,816.80 
บาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่ายเป็นเงิน 30,328,183.20 บาท 

นายสิธิชัย  จินดาหลวง   กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทางหลวงฯ สัญญาสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  
กรรมการและเลขานุการ 

 

นายสถาพร  พงษ์นาค 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด
หนองคาย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย 
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นายวินัย สุทธิประภา   สัญญาก่อหนี้ผูกพันวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25  
(แทน) ผู้อ านวยการ  กรกฎาคม 2561 ผลการด าเนินงานได้ 28.332% คาดว่าจะด าเนินการแล้ว 
แขวงทางหลวงหนองคาย  เสร็จตามสัญญา 

ที่ประชุม   รับทราบ 

      3. จังหวัดเลย 
(3.1) จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5 

โครงการ 29 กิจกรรม งบประมาณ 217,770,935.- บาท   
  - เบิกจ่ายแล้ว 183,637,206.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 
84.33  
  - คงเหลือ 34,133,728.80 บาท  ร้อยละ 15.67 

- ยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 97,868,834 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 62,471,275 บาท (63.83%) 

ยังคงเหลือที่ยังไม่ เบิกจ่ายจ านวน 35,397,559 .- บาท 
(36.17%) ดังนี้ 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาสภูเรือ อ าเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย งบประมาณ 9,790,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,830,512 บาท 
คงเหลือ 3,959,488.- บาท ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร          
ส่งเบิก 2 งวดสุดท้าย 

2. ปรับปรุงจุดขาย Landmark เทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ ต าบลหนองบัว 
อ าเภอภูเรือ งบประมาณ 19,885,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 9,942,500.- บาท 
คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย จ านวน 9,942,500. - บาท ผลการด าเนินงาน                 
ด้านโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงาน ผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 80 

3. ฟ้ืนฟูระบบนิเวศพ้ืนที่ปุาต้นน้ า งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 
16,912,200.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 4,700,000.- บาท คงเหลือ 12,212,200.- 
บาท ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างด าเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ดังนี้ 

- กิจกรรมปลูกปุา อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ คาดว่า              
จะลงนามสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

- กิจกรรมก่อสร้างฝุาย 1,500 แห่ง อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้าง
มาลงนามสัญญา 

4. ก่อสร้างระบบน้ าเพ่ือการเกษตรแปลงรวม อ่างเก็บน้ า            
ห้วยทับหมูอันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านเหล่ากอหก หมู่ที่ 1 ต าบลเหล่ากอหก 
อ าเภอนาแห้ว (เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 1,286,000.- บาท ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย  

นายนราวุฒิ  จันทร์ทอง 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลย 
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ผลการด าเนินงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างแจ้งให้ปรับ
รายละเอียดงานที่ไม่เป็นไปตามแบบที่ตั้งไว้ 

5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวลานคริสต์มาสภูเรือ อ าเภอภูเรือ           
(เงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 1,800,000.- บาท  

ยังไม่มีการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างประกาศหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะ
ลงนามสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

(3.2) กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ 
งบประมาณ  -  บาท 
  - ผลการด าเนินงานไม่มีโครงการที่รับการสนับสนุนงบประมาณ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

4. จังหวัดหนองบัวล าภู 
    จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 4 

โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 206,469,935.- บาท   
  - เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 154,735,688.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 
74.94 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 
  - ยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 142,879,356.06 บาท  

- เ บิ ก จ่ า ย แ ล้ ว จ า ก ก า ร กั น เ งิ น ไ ว้ เ บิ ก เ ห ลื่ อ ม ปี                        
จ านวน 104,575,526.28 บาท คิดเป็น 73.19% ของงบประมาณที่กันไว้เบิก
เหลื่อมปี  

 - เหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 50,270,895.42 บาท 
จ านวน 3 โครงการ 9 กิจกรรม  

โดยกรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ 
โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ า ล าห้วยเซียง บ้านวังหมื่นเหนือ ต าบลหนองบัว 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู หน่วยด าเนินการ คือ โครงการชลประทาน
หนองบัวล าภู งบประมาณ 5,000,000.- บาท 

- ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

      5. จังหวัดบึงกาฬ 
(5.1) จังหวัดบึงกาฬ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3 

โครงการ 97 กิจกรรม งบประมาณ 421,691,098.94  บาท   
  - เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 85,622,749.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 
20.30  
  - คงเหลือ 336,068,349.74 บาท ร้อยละ 79.70 

นายจ ารัส  นาแฉล้ม 
หัวหน้าส านักงาน 
จังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
บึงกาฬ 

นายณัฐพงศ์  ค าวงศ์ปิน 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด
หนองบัวล าภู 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู 
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  - มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 16,940,830.- บาท  
- ยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 342,544,375.- บาท 
โดยมีเงินเหลือที่ขอส่งคืน เนื่องจากยกเลิกสัญญา จ านวน 3 

กิจกรรม ได้แก่ 
1. โครงการก่อสร้าง Land Mark และหอชมวิวจังหวัดบึงกาฬ 

บริเวณหนองโง้ง ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 
50,000,000.- บาท วงเงินตามสัญญา 45,890,000.- บาท 

2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโง้ง 
บริเวณหนองโง้ง ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 
49,000,000.- บาท วงเงินตามสัญญา 41,894,000.- บาท 

 
3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการค้าชายแดน            

(ตลาดลาว) สวนสาธารณะ บึงสวรรค์ ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ               
จั งหวัดบึ งกาฬ งบประมาณ 25 ,000 ,000. - บาท วงเงินตามสัญญา 
21,950,000.- บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 109,734,000.- บาท                 
เหตุผลที่เบิกจ่ายค่อนข้างต่ าเนื่องจากใช้เทคนิคที่ค่อนข้างสูง คือ 

โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จาก ภาคการเกษตร
และประมง กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการ
ผลิต (ยางพารา) รายการ การเพ่ิมมูลค่าจากน้ ายางสด (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพารา) งบประมาณรวม 193,947,000.- บาท โดยเป็นค่าครุภัณฑ์ส าหรับ
เครื่องจักรในโรงงานยางพารา จ านวน 142,800,000.- บาท เป็นค่าก่อสร้าง
โรงงาน จ านวน 5 โรงงาน  งบประมาณจ านวน 51,147,000.- บาท ซึ่งเป็น
โรงงานที่ผลิตวัตถุดิบซึ่งจะผลิตไปปูอนโรงงานหมอน ที่นอนยางพารา ยางแผ่น
รมควัน สัญญาด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้สั่งหยุดงานไว้ก่อน เนื่องจาก
มีการปรับปรุงแบบของโรงงานไม่สอดคล้องกับแบบที่น าไปใช้ รวมทั้งบางพ้ืนที่ใน
โรงงานต้องเปลี่ยนจากฐานแผ่ เป็นเสาเข็ม ซึ่งในส่วนของค่าครุภัณฑ์โดยเป็นค่า
ครุภัณฑ์ส าหรับเครื่องจักรในโรงงานยางพารา จ านวน 142,800,000.- บาท มี
การจัดซื้อจัดจ้างพร้อมแล้ว แต่ไม่สามารถส่งมอบได้เนื่องจากในเงื่อนไขระบุไว้ว่า
จะต้องก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จถึงจะติดตั้งเครื่องจักร และสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ คาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน 2561 จะสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได ้ 

(5.2) กรณีโครงการช่วยเหลือเยียวยาฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
จ านวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 15,584,800.- บาท ได้แก ่
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5.2.1 กิจกรรม  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 2026 – บ้านโคกโขง ต าบลหนองจิก อ าเภอเซกา จังหวัด            
บึงกาฬ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ 
7,589,800.- บาท  
  - ผลการด าเนินงาน ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว วงเงินในสัญญา 
7,589,800.- บาท สัญญาเริ่มต้นวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา            
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

5.2.2 กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนสายบ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 9 
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ – ถนนเชื่อมทางหลวงชนบท สาย 
บก.4001 จังหวัดหนองคาย ระยะทาง  900 เมตร กว้าง 5 เมตร หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย งบประมาณ 2,250,000.- บาท  
  - ผลการด าเนินงาน ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว วงเงินในสัญญา 
1,258,000.- บาท สัญญาเริ่มต้นวันที่ 22 มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญา            
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
  5.2.3 กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนสายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 
ต าบลบัวตูม  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ-ถนนสายบ้านนาดีใหญ่ ต าบลนาดี 
อ าเภอเฝูาไร่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1,200 เมตร กว้าง 5 เมตร หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย งบประมาณ 3,000,000.- บาท 
  - ผลการด าเนินงาน ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว วงเงินในสัญญา 
1,677,000.- บาท สัญญาเริ่มต้นวันที่ 22 มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญา            
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
  5.2.4 กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนสายบ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5 –  
บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 8 ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย ระยะทาง  1 ,000 เมตร 
กว้าง  5  เมตร หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย 
งบประมาณ 2,500,000.- บาท 
  - ผลการด าเนินงาน ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว วงเงินในสัญญา 
1,395,000 บาท สัญญาเริ่มต้นวันที่ 22 มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญา            
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
  5.2.5 กจิกรรม ซ่อมสร้างคอสะพานขาดระหว่างบ้านหนองนาดี 
หมู่ที่  8  ต าบลบัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - เชื่อมบ้านท่าหายโศก  
ต าบลวังหลวง  อ าเภอเฝูาไร่  จังหวัดหนองคาย หน่วยงานรับผิดชอบ คือ              
ที่ท าการปกครองอ าเภอโซ่พิสัย งบประมาณ 245,000.- บาท 
  - ผลการด าเนินงาน ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว วงเงินในสัญญา 
245,000.- บาท สัญญาเริ่มต้นวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา            
วันที่ 17 เมษายน 2561  ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
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นายสิธิชัย  จินดาหลวง   โรงงานยางพาราติดประเด็นปัญหาส าคัญ ในเรื่องใด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  
กรรมการและเลขานุการ 

   ติดประเด็นปัญหาส าคัญ คือแบบที่เสนอขอส านักงบประมาณ เป็นแบบที่
ยังไม่มีรายละเอียด พอไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จ ต้องมีการปรับแบบ              
เช่น โรงงานน้ ายางข้นในแบบติดตั้งถังน้ ายางเป็นแบบตั้ง แต่รายละเอียด            
ในครุภัณฑ์ เป็นแบบนอน ซึ่งจะต้องมีการออกแบบฐานในการรองรับในเรื่องของ
ฐานน้ ายางใหม่ ส่วนโรงงานอ่ืนๆ ก็จะมีการเปลี่ยนฐานแผ่เป็นเสาเข็ม ซึ่งจะต้องมี
การปรับและเพ่ิมเติมในส่วนของงบประมาณขึ้นมา จึงต้องมีการเจรจากับผู้รับจ้าง
ในการเสียสละในส่วนนี้ 

ประธาน   ขอขอบคุณทุกจังหวัดในเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่าย ซึ่งได้รับการแจ้ง
จากส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ว่าผลการเบิกจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นอันดับที่ 1 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัด และ
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

3.1.3 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
ของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 387,508,600.- บาท รายละเอียด ดังนี้ 

งบลงทุน  253,372,000.- บาท 
     งบด าเนินงาน 129,136,600.- บาท 

     งบบริหาร     5,000,000 .- บาท  

           

งบลงทุน งบด าเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจ่าย ร้อยละ
กลุ่มจังหวดัฯ -                  -                 3,000,000       3,000,000        1,178,344.58  39.28      
จังหวดัอุดรธานี 43,022,000     94,188,980     400,000          137,610,980    16,899,568     12.28      
จังหวดัหนองคาย 75,790,000     14,513,300     400,000          90,703,300      22,320,321     24.61      
จังหวดัเลย 72,820,000     9,435,600       400,000          82,655,600      27,923,423.85    33.78      
จังหวดัหนองบัวล าภู -                  4,513,300       400,000          4,913,300        1,033,718       21.04      
จังหวดับึงกาฬ 61,740,000     6,485,420       400,000          68,625,420      20,783,820     30.29      

รวมทั้งสิ้น 253,372,000   129,136,600   5,000,000       387,508,600    90,139,195.43  23.26      

จังหวดั
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.

         

นายจ ารัส  นาแฉล้ม 
หัวหน้าส านักงาน 
จังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
บึงกาฬ 
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* ข้อมูล ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

เลขานุการ  จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอให้จังหวัดได้ชี้แจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเปูาหมายเป็นรายโครงการ  

  1. จังหวัดอุดรธานี จ านวน  4  โครงการ  10 กิจกรรม งบประมาณ 
137,610,980.- บาท   

  - ผลการด าเนินงาน  

  1. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 จ านวน 3 กิจกรม งบประมาณ 61,630,100.- บาท ได้แก่ 

1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิตและลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน งบประมาณ 20,000,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค 4 (อุดรธานี) เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1,404,212. - บาท 
คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 18,595,788.- บาท 

1.2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม               
(ISO 14001) งบประมาณ 8,750,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 6,300. - บาท 
คงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย จ านวน 8,743,700.- บาท  

1.3 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการตลาดด้านการค้าการลงทุน  
การท่องเที่ยว และการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(Esan Expo 2518) งบประมาณ 32,880,100.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ 
คือ ส านักงานจังหวัดอุดรธานี ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างประกาศ 
TOR  
  2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
3,262,160.- บาท ประกอบด้วย 2 กิจรรมย่อย ดังนี้ 

2.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา และการให้บริการของ
ผู้ประกอบการ ไกด์  มัคคุเทศก์ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 
1,562,160.- บาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 617,500.- บาท คงเหลือที่ยังไม่
เบิกจ่าย จ านวน 944,660.- บาท   

 
 

นายสุริยา  ค าพันธ์ 
นวค.ช านาญการ 
(แทน) ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ ส านักงาน
จังหวัดอุดรธานี 
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2.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การโฆษณา การท่องเที่ยว    
เชิงอัตลักษณ์ ผ่านทางสื่อ และการจัดท าเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของ    
กลุ่มจังหวัด หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณ 1,700,000. - บาท เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 751,700. - บาท 
คงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย จ านวน 948,300.- บาท อยู่ระหว่างการด าเนินงาน คาด
ว่าจะแล้วเสร็จตามงวดงาน 
  3. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  เ พ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว            
เชิงอัตลักษณ์ กิจกรรมหลัก พัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลักที่เชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 43,022,000.- บาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
   3.1 ปรับปรุงถนนสายบ้านอูบมุง - บ้านโสกก้านเหลือง อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 3.500 กิ โลเมตร งบประมาณ 
14,210,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
สัญญาเริ่มต้นวันที่ 31 มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 พฤษภาคม 
2561 วงเงินในสัญญา 13,749,000. - บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เงิน                 
ผลการด าเนิน ร้อยละ 80% คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา 
   3.2 ปรับปรุงถนนสายบ้านไชยวาน – บ้านเดียม ต าบลไชยวาน 
อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร  งบประมาณ 
14,504,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
สัญญาเริ่มต้นวันที่ 31 มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 พฤษภาคม 
2561 วงเงินในสัญญา 11,798,000. - บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย เงิน                 
ผลการด าเนิน ร้อยละ 80% คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา 
   3.3 ปรับปรุงถนนสายบ้านสันติสุข - บ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร งบประมาณ 14,308,000.- บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี สัญญาเริ่มต้นวันที่ 31 
มกราคม 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 วงเงินในสัญญา 
10,948,000.- บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
  4. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ 
ภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
   4.1  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและฟ้ืนฟูพันธุ์สัตว์
น้ าพ้ืนถิ่นและสัตว์น้ าเศรษฐกิจตามลุ่มน้ าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ แบบมีส่วนร่วม 
งบประมาณ 5,896,720.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานประมง
จังหวัดอุดรธานี เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 243,484. - บาท คงเหลือ          
ที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 5,653,236.- บาท 
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   4.2 กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตและ
นวัตกรรมใหม่เพ่ือเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ (ฝึกอบรมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี          
การผลิตพืช ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ของศูนย์การผลิตและจัดหาเครื่องมือ
ทางการเกษตรแต่ละจังหวัด) งบประมาณ 8,400,000. - บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
จ านวน 2,737,452.- บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
5,662,548.- บาท  
   4.3 กิจกรรมหลัก  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการ
แปรรู ป และบร รจุ ภัณฑ์ ด้ ว ย เ ทค โน โ ลยี แ ละนวั ต ก ร รม  งบประมาณ 
15,000,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         
ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบ  
จากเดิม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี (มติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 มีนาคม 2561) 
  5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
400,000.- บาท เบิกจ่าย แล้ว จ านวน 190,920.- คิดเป็นร้อยละ 47.73 
คงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย จ านวน 209,080.- บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 

2. จังหวัดหนองคาย จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 90,703,300.- บาท   

  - ผลการด าเนินงาน  
จังหวัดหนองคาย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 3 โครงการ              

8 กิจกรรม 17 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 90,703,300.- บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้วจ านวน 
20 กิจกรรมย่อย เป็นเงิน 77 ,998,401.- บาท มี เ งิน เหลือจ่ าย เป็น เงิน 
7,704,899.- บาท คณะกรรมการ กบจ.นค เห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินการแล้ว
จ านวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม เป็นเงิน 7,622,000.- บาท คงเหลือยังไม่อนุมัติ 
เป็นเงิน 82,899.- บาท โดยจะได้น าเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. เพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบ  

- ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 กิจกรรมย่อย เป็นเงิน 5,000,000.- บาท 
ได้แก่ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ติดตั้งจอ LED Full Color หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย 
12.4x6.7 เมตร (ด้านหน้า) จ านวน 1 จอ โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย เป็นหน่วยด าเนินการ 

 
 
 

นายสถาพร  พงษ์นาค 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด
หนองคาย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย 
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นายขจรเกียรติ แพงศรี   ได้มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e – bidding ในระบบ จ านวน 2 ครั้ง 
ท่องเที่ยวและกีฬา   - ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ามาดูรายงานในระบบจ านวนมาก แต่ไม่มีผู้ยื่นประมูล 
จังหวัดหนองคาย  - ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 โดยจะให้เสนอ

ราคาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

  เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 22,320,321.- บาท คิดเป็นร้อยละ 24.61 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ เป็นเงิน 60,678,080.- บาท 
คิดเป็นร้อยละ 66.90 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes)       
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

กิจกรรมหลักที่  1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษา และการให้บริการของ
ผู้ประกอบการ ไกด์  มัคคุเทศก์ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 859,460.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 332,550. - บาท คงเหลือที่ยังไม่
เบิกจ่าย จ านวน 526,910.- บาท  

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การโฆษณา การท่องเที่ยว
เชิงอัตลักษณ์ ผ่านทางสื่อ และการจัดท าเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด งบประมาณ 28,200,000.- บาท โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมย่อยที่  1 ประสัมพันธ์ปูายโฆษณาเส้นทาง (Routes)              
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (การติดตั้งงาน
ปูายจราจรแบบแขวนสูง OVERHEAD SIGN รวม 5 แห่งๆ ละ 2 ล้านบาท) 
งบประมาณ 10,000,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงหนองคาย 
วงเงินในสัญญาจ้าง 5,396,001.- บาท สัญญาเริ่มต้นวันที่ 31 มีนาคม 2561 
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ผลการด าเนินงานได้ 32% ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายเงิน สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในสัญญา 

1.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 ก าหนดเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของ          
กลุ่มจังหวัด ที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดภายใน           
กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีรายละเอียดย่อย คือ 

 - กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
300,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

 

นายสถาพร  พงษ์นาค 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด
หนองคาย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย 
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 - กิจกรรมย่อยที่  2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชื่อมโยง              
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 1,000,000.- บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

 - กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 

  กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย ที่  2 . 3 . 1  เ ท ศ ก า ล อ า ห า ร ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,500,000.- บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  กิจกรรมย่อยที่ 2.3.2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ด าเนินการในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ 

(1) พ้ืนที่อ าเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ 500,000.- บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ อ าเภอเมืองหนองคาย ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

(2) พ้ืนที่อ าเภอท่าบ่อ งบประมาณ 500,000.- บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ อ าเภอท่าบ่อ มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
จ านวน  260,000.- บาท 

(3) พ้ืนที่อ าเภอศรีเชียงใหม่ งบประมาณ 500,000. - บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ อ าเภอศรีเชียงใหม่ ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(4) พ้ืนที่ อ า เภอรัตนวาปี  งบประมาณ 500,000. - บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ อ าเภอรัตนวาปี ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(5) พ้ืนที่ อ า เภอโพธิ์ ตาก งบประมาณ 500,000. - บาท 
หน่ วยงานรับผิดชอบ อ า เภอ โพธิ์ ตาก  มีการ เบิกจ่ าย
งบประมาณแล้ว จ านวน  340,000.- บาท 

 - กิจกรรมย่อยที่ 2.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 400,000.- บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 - กิจกรรมย่อยที่ 2.5 การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสไทยแลนด์โอเพน          
รุ่นอายุ 45 ปี ประจ าปี 2561 งบประมาณ 1,000,000. - บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
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 - กิจกรรมที่ 2.6 กิจกรรมหนองคายโฟโต้รัช การประชาสัมพันธ์            
การท่องเที่ยวผ่านการถ่ายภาพ งบประมาณ 1,500 ,000.- บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
 1.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 ประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
 - กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ติดตั้งจอ LED Full Color หน้าศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย 12.4*6.7 เมตร (ด้านหน้า) จ านวน 1 จอ งบประมาณ 
5,000,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย อยู่ระหว่างประกาศหาตัวผู้รับจ้าง 
 - กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ติดตั้งตู้ Interactive Touch Screer รวม 5 ตู้ 
งบประมาณ 1,500,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดหนองคาย ตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการส่งเบิก 
 - กิจกรรมย่อยที่ 3.3 จัดท าแอปพลิเคชั้นสถานที่ท่องเที่ยวภายใน 5 
จังหวัด ของกลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
2,000,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย อยู่ระหว่างยกร่าง TOR 
 - กิจกรรมย่อยที่ 3.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย 
งบประมาณ 500,000.- บาท ประกอบด้วย 
  กิจกรรมย่อยที่ 3.4.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย 
งบประมาณ 400,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดหนองคาย อยู่ระหว่างยกร่างตัวแบบที่จะน ามาจัดพิมพ์ 
  กิจกรรมย่อยที่  3.4.2 การจัดเก็บข้อมูลสถิติ  งบประมาณ 
100,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  เ พ่ือสนับสนุนการท่องเที่ ยว             
เชิงอัตลักษณ์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

 2.1 กิจกรรมที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 211 ตอน
ควบคุมที่ 0101 ตอนหนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.8+000 - กม.
9+650 งบประมาณ 27,440,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทาง
หลวงหนองคาย วงเงินในสัญญาจ้าง จ านวน 25,279,800. - บาท สัญญาเริ่มต้น
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผลการ
เบิกจ่ าย จ านวน 3 ,791,970. - บาท คงเหลือที่ ยั ง ไม่ เบิกจ่ าย จ านวน 
21,487,830.- บาท  
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 2.2 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด 4028 แยกทาง
หลวงหมายเลข 2266 - บ้านผาตั้ง อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 
14,700,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 
วงเงินในสัญญาจ้าง จ านวน 10,500,000.- บาท สัญญาเริ่มต้นวันที่ 30 ธันวาคม 
2560 สิ้นสุดวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

 2.3 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบ้านภูเสด็จ อ าเภอ            
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย - บ้านสร้างคอม อ าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณ 17,150,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย วงเงินในสัญญาจ้าง จ านวน 13,770,000.- บาท สัญญาเริ่มต้นวันที่ 30 
ธันวาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 โดยมีผลการเบิกจ่าย จ านวน 
4,060,773.- บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 9,709,227.- บาท 

 กิจกรรมที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายครั้งที่ 1/2561 ภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ มีดังนี้ 

 (1) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว          
บึงหนองคาย บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย งบประมาณ 2,335,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ อ าเภอเมือง
หนองคาย วงเงินในสัญญาจ้าง 2,298,000.- บาท ลงนามในสัญญา วันที่ 24
เมษายน 2661 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ   

 (2) กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกริมโขงเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว           
ริมแม่น้ าโขง ต าบลพระพุทธบาท อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 
2,481,999.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ อ าเภอศรีเชียงใหม่ วงเงินในสัญญาจ้าง 
2,480,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 19 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้าง
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   

 (3) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว            
ริมแม่น้ าโขงอ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 1,864,800.- บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ อ าเภอศรีเชียงใหม่ วงเงินในสัญญาจ้าง 1,864,800.- บาท 
ลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 6 กรกฎาคม 
2561 ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   

3. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิม
ผลผลิตและฟ้ืนฟูสัตว์น้ าพ้ืนถิ่น และสัตว์น้ าเศรษฐกิจตามลุ่มน้ าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ 
แบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 1,953,840.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ 
ส านักงานประมงจังหวัดหนองคาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 60,028.- บาท 
คงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย จ านวน 1,893,812.- บาท 
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4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
400,000.- บาท เบิกจ่าย แล้ว จ านวน 75,000.- คิดเป็นร้อยละ 18.75  
คงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย จ านวน 325,000.- บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 

3. จังหวัดเลย จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 82,655,600.- บาท  
     - ผลการด าเนินงาน 
     - งบลงทุน  จ านวน 72,820,000.- บาท 
     - งบด าเนินงาน  จ านวน 9,435,600.- บาท 

- งบบริหาร  จ านวน 400,000.- บาท  
- เบิกจ่ายแล้ว  จ านวน 27,923,424 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.78 
- คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 54,683,176.- บาท คิดเป็นร้อยละ 

66.16 
- เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 49,000.- บาท คิดเป็น

ร้อยละ 0.06 
1. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิ ต 
ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 2,000,000.-บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)             
อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือด าเนินการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 

       1.1 จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้านการตลาด (E-commerce) 
จ านวน 50 ราย 

       1.2 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการตลาด (หลักสูตรเข้มข้นเฉพาะราย
ต่อเนื่อง) จ านวน 20 ราย 

         1.3 น าผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
2. โครงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมหลัก ก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย
หรือ Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว           
แห่งใหม่ สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อ าเภอเชียงคานจังหวัดเลย งบประมาณ 
29,700,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเลย อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2561 

3. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  เ พ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว           
เชิ ง อัตลักษณ์  กิจกรรมหลักพัฒนาปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสายหลัก                
ที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายนราวุฒิ  จันทร์ทอง 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลย 
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ตอนบน 1 กิจกรรมย่อยปรับปรุงและซ่อมแซมทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่จังหวัดเลย รายการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2115              
ตอนปากภู -โคกใหญ่ ต าบลกกดู่ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบประมาณ 
43,120,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือ แขวงการทางเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 
เบิกจ่ายแล้ว 26,734,110.- บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างรวบรวม
เอกสารส่งเบิก) 

4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) 
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จ านวน 2 กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การโฆษณาการ
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ผ่านทางสื่อและการท าเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด งบประมาณ 1,700,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ คือ 
ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เบิกจ่ายแล้ว 292,000.- บาท              
อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม 

          - อบรมเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
         - อบรมการประชาสั ม พันธ์ ก าร โฆษณาการท่ อ ง เที่ ย ว               

เชิงอัตลักษณ์ผ่านทางสื่อ (อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม ก าหนดการอบรมภายใน
เดือนพฤษภาคม 2561) 

         - กิจกรรมปั่นจักรยานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวน 3 ครั้ง 
(เดือนละ 1 ครั้ง) ก าหนดจัดครั้งแรกช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2561 

4.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และการให้บริการของ
ผู้ประกอบการ ไกด์ มัคคุเทศก์ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 859,460.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ คือ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเลย เบิกจ่ายแล้ว 781,870.- บาท (ด าเนินการแล้วเสร็จ            
อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก) 

5. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์  กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิม
ผลผลิตและฟ้ืนฟูสัตว์น้ า พ้ืนถิ่น และสัตว์น้ าเศรษฐกิจตามลุ่มน้ าในพ้ืนที่            
กลุ่มจังหวัดแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 4,876,140 .- บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ คือ ส านักงานประมงจังหวัดเลย ยังไม่มีการเบิกจ่าย              
อยู่ระหว่างด าเนินการ  ดังนี้  

       - อยู่ระหว่างการอบรมและประชาคมชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเปูาหมายของ
โครงการฯ 

          - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง เพื่อจัดหาพันธุ์สัตว์น้ าพื้นถ่ิน 
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   6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 

400,000.- บาท เบิกจ่าย แล้ว จ านวน 115,444.- คิดเป็นร้อยละ 28.86 
คงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย จ านวน 284,556.- บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 

4. จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 4,913,300.- บาท   

  - ผลการด าเนินงาน   
  1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ

ภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิม
ผลผลิตและฟ้ืนฟูสัตว์น้ า พ้ืนถิ่น และสัตว์น้ าเศรษฐกิจตามลุ่มน้ าในพ้ืนที่             
กลุ่มจังหวัดแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 1,953,840. - บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ คือ ส านักงานประมงจังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 
2 กิจกรรม คือ 

   2.1 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา และการให้บริการ
ของผู้ประกอบการ ไกด์ มัคคุเทศก์ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 859,460.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ คือ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
จ านวน 461,080.- บาท คิดเป็นร้อยละ 53.65 คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 
398,380.- บาท 

   2.2 กิจกรรม ส่ ง เสริมการประชาสัม พันธ์การ โฆษณา                 
การท่อง เที่ ยว เชิ ง อัตลั กษณ์  ผ่ านสื่ อและการจั ดท า เส้นทาง  ( Routes)                  
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 1,700,000.- บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ คือ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู             
อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 480,000.- บาท             
คิดเป็นร้อยละ 28.24 คงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย จ านวน 1,220,000.- บาท 

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
400,000.- บาท เบิกจ่าย แล้ว จ านวน 92,638.- คิดเป็นร้อยละ 23.16 
คงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย จ านวน 92,638.- บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 

นายณัฐพงศ์  ค าวงศ์ปิน 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด
หนองบัวล าภู 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู 



~ 24 ~ 
 

5. จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 68,225,420.- บาท  
และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จ านวน 
400,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 68,625,420.- บาท    

  - ผลการด าเนินงาน  
  - เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 20,605,215.- บาท คิดเป็นร้อยละ 30.20 
  - คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 45,340,105.- บาท คิดเป็นร้อยละ 

66.46 
  - มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 2,280,100.- บาท 
  โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว           
เชิงอัตลักษณ์ จ านวน 5 กิจกรรม คือ 

   1.1  กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC สาย บก.
3016 แยก ทล. 212 – บ้านใหม่ชัยพร ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร งบประมาณ 9,800,000.- บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ วงเงินในสัญญา จ านวน 
9,750,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2560  สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ  

   1.2 กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต AC สาย บก 
3010 แยก ทล.212 -บ้ านหนองมุม  ต าบลปากคาด อ า เภอปากคาด                
จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง กม.19+190 -กม.21+790 ระยะทาง 2.600 
กิโลเมตร งบประมาณ 9,800,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือแขวงทาง
หลวงชนบทบึงกาฬ  วงเงินในสัญญา จ านวน 9,778,900. - บาท ลงนามใน
สัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2560  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2561 ด าเนินการ
แล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 

   1.3 กิจกรรม ก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บก.
4017 แยก ทล.2026- บ้านบัวโคก ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร งบประมาณ 12,740,000.- บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  วงเงินในสัญญา จ านวน 
10,551,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 27 มีนาคม 2561  สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

   1.4  กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย.3009 
แยก ทล.212 -บ้านโนนจ าปาทอง อ า เภอเมืองบึ งกาฬ /อ า เภอเซกา/            
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร งบประมาณ 
14,700,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  
วงเงินในสัญญา จ านวน 14,680,000.- บาท ลงนามในสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 

นายจ ารัส  นาแฉล้ม 
หัวหน้าส านักงาน 
จังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
บึงกาฬ 
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2561  สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

   1.5. กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยก ทล. 
212-บ้านนากั้ง ต าบลนากั้ง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 14,700,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ คือแขวงทาง
หลวงชนบทบึงกาฬ  วงเงินในสัญญา จ านวน 14,700,000. - บาท ลงนามใน
สัญญาวันที่  31 มีนาคม 2561  สิ้นสุดสัญญาวันที่  18 กรกฎาคม 2561                   
อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จ านวน 2 กิจกรรม 

   2.1 กิจกรรม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การโฆษณาการ
ท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ผ่านทางสื่อและการจัดท าเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 1,700,000. - บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินการ คือ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 556,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 
32.71 คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1,144,000.- บาท  

   2.2 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและการให้บริการ
ของผู้ประกอบการไกด์ มัคคุเทศก์ และเครือข่ายพัฒนาชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว 
งบประมาณ 859,460.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ คือ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 
373,740.- บาท คิดเป็นร้อยละ 43.49 คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวน 485,720.- บาท 

  3. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม ส่งเสริมการเพ่ิม
ผลผลิตและฟ้ืนฟูสัตว์น้ าพ้ืนถิ่น และสัตว์น้ าเศรษฐกิจตามกลุ่มน้ าในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 3,925,960.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินการ คือ ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จ านวน 146,575.- บาท คิดเป็นร้อยละ 3.73 คงเหลือที่ยังไม่
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 3,779,385.- บาท 

  4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
400,000.- บาท เบิกจ่าย แล้ว จ านวน 288,980.- คิดเป็นร้อยละ 72.24 
คงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย จ านวน 110,020.- บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 4.1 ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เลขานุการ    ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ  
(1) มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)       

ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2560 
 1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  1.1 กรณีจั งหวัดหรือกลุ่ มจั งหวัดมีความประสงค์ขอโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด หรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะ ดังนี้ 
       1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ 
   1.1) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานด าเนินการ 
   1.2) พื้นที่ด าเนินการ 
   1.3) กิจกรรม 
   1.4) กลุ่มเปูาหมาย 
   1.5) งบรายจ่าย 
       2) การเปลี่ยนแปลงโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่ในแผนปฏิบัติ

ราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาด าเนินการแทนโครงการเดิม   

       3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงาน
เสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายโครงการแล้ว 

      ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ 
ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณีพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

      และให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลง
โครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ด าเนินการตาม ข้อ 2.1     
ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส  

(2) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 

 ข้อ  12 ในกรณีที่ หน่ วยรั บงบปร ะมาณมีความจ า เป็นต้อ ง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
วั ตถุ ป ระส งค์ และ เปู าหมายของ โค ร งการ  กิ จ กร รม  หรื อ ร ายการขอ ง            
แผนการปฎิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
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ปีงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไม่เพ่ิมวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วย
รับงบประมาณสามารถกระท าได้โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

 ข้อ 15 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย            
บูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

1) หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณ 

2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

3) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจ าเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่า
ด้วยเหตุใด 

4) กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือ
รายการอื่นท่ีอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ และเปูาหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้
รับการจัดสรรงบประมาณ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง (1) (3) และ (4) ให้
หน่วยรับงบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบ และให้รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีแล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอส านักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ 16 ให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามข้อ 15 (2) ในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการ
หรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการด าเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน 
ยกเว้นงบบุคคล เพ่ือจัดท าโครงการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพ่ิมเปูาหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงานหน่วยงานเจ้ าภาพ และรายงานรอง
นายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบ และแจ้งส านักงบประมาณทราบด้วย 
 การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการ
ก าหนดอัตราบุคลากร ตั้ ง ใหม่  รายการค่าที่ดิน รายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ หรือรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

     จังหวัดหนองบัวล าภู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดหนองบัวล าภู 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ที่รายงาน
ผลการเบิกจ่ายไปเมื่อสักครู่ คืองบด าเนินงาน ที่ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด และส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดฯ บริหาร
จัดการ  และจัดสรรให้ ยั งจั งหวัดหนองบั วล าภู  รวมเป็นเ งินงบประมาณ 
4,913,300.- บาท  

นายณัฐพงศ์  ค าวงศ์ปิน 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด
หนองบัวล าภู 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู 
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     และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับการจัดสรร

งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์ของจังหวัด จ านวน 2,476,500. - บาท                   
โดยมอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวล าภู 
เป็นหน่ วยรับผิ ดชอบด า เนิน โครงการอนุ รั กษ์  ฟ้ืน ฟู  และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม โดยมี พ้ืนที่ด าเนินการ คือภูหินลาดช่อฟูา อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล าภู ซึ่งหลังจากที่ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินงานตามโครงการกับพบว่าอยู่
ในพ้ืนที่ของส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 อุดรธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่คาบเกี่ยวกัน          
ท าให้ติดปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถใช้งบจังหวัดข้ามจังหวัด
ได้หรือไม่สามารถใช้ได้ หรือสามารถมอบอ านาจให้ส านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 6 
อุดรธานี ไดห้รือไม่ ซึ่งขณะนี้จังหวัดหนองบัวล าภูก าลังหาแนวทางปฏิบัติ แต่ยังมีอีก
ช่องทางหนึ่ง คือกลุ่มจังหวัดฯ โดยจะขอชี้เปูา ถ้าจะใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ 
ที่ เป็นเงินเหลือจ่ายไปขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม จะสามารถด าเนินการได้เลย งบประมาณก็ไม่สูงมากนัก จ านวน 
2,476,500. - บาท ซึ่งถ้าท าตรงนี้ ได้จะเกิดความเชื่อมโยง ซึ่ งเริ่มตั้งแต่ปี                
พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ิมเติม  แล้วน าไปพัฒนาบริเวณภูพานน้อย แล้วถ้าข้ามถนนมาอีกฟากหนึ่งก็คือ                
แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงมายังบริเวณภูหินลาดช่อฟูา ได้อีกช่องทางหนึ่ง และ
เชื่อมต่อมายังบริเวณถ้ าสิงห์ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยมีกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ คือ 

1. การปลูกต้นไม้เป็นแนวเขต 
2. การปรับปรุงพื้นที่เป็นลานกิจกรรม 
3. การปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
4. การจัดท าปูายสื่อความหมาย 
5. การท าฝุายชะลอน้ า 

 ฯลฯ 
     โดยจะขอชี้เปูาว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ และใช้งบประมาณ            

จากกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งหลังจากหนองบัวล าภู  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก            
กลุ่มจังหวัดฯ แล้ว จังหวัดหนองบัวล าภู ก็จะโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม การฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาจังหวัด 
ในโครงการอื่น ต่อไป 
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     วัตถุประสงค์ที่จะขอน าเรียน 

หลังจากคณะกรรมการ ก.บ.ก. พิจารณาโครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายที่แต่
ละจังหวัดขอใช้ในวันนี้ ถ้าโครงการท่ียังไม่มีความพร้อม ความจ าเป็นเร่งด่วน หรือถ้า 
คณะกรรมการ ก.บ.ก. พิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายในวันนี้มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ
จั ดจ้ า งก็ จะขอให้ พิ จ ารณา  โครงการอนุ รั กษ์  ฟ้ืน ฟู  และบริหารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม การฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อม นี้ด้วย 

ประธาน    เป็นแนวความคิดท่ีดี   
4.1.1 จั งหวัดหนองคาย  หนั งสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่ สุ ด               

ที่  นค 0017.2/259 ลงวันที่  2 เมษายน 2561 และด่วนที่สุด ที่  นค 
0017.2/333 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่องขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จ านวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม เป็นเงิน 7,622,000 บาท รายละเอียด 
ดังนี้ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่ หน่วยงาน/จังหวัด       
ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการส่งเสรมิการ
ท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์บน
เส้นทาง (Routes) การ
ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

4,603,999.- 

 

 

1. โครงการพัฒนาระบบ            
โลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ ์

 4,757,000.- 
 

กิจกรรมหลกัส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์การโฆษณา การ
ท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ ผ่านทาง
สื่อ และการท่องเท่ียวของกลุ่ม
จังหวัด 

 1 . 1  กิ จ ก ร ร ม ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น           
แอสฟัลท์ติกริมโขงเพื่อส่งเสริม 
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ริ ม แ ม่ น้ า โ ข ง              
ต า บ ล พ ร ะ พุ ท ธบ า ท  อ า เ ภ อ           
ศรี เ ชียงใหม่  จั งหวัดหนองคาย 
(ช่วงที่ 2)   

1,020,000.- 
(งบลงทุน) 

อ าเภอศรีเชียงใหม ่

1.1 กิจกรรมย่อยประชาสัมพันธ์
ปูายโฆษณาเส้นทาง (Routes) 
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(การติดตั้ง งานปูาย จราจร แบบ
แขวนสูง OVERHEAD SIGN 
จ านวน 5 ปูาย   

4,603,999.- 

(งบลงทุน) 

(แขวงทางหลวง
หนองคาย) 

 

1 . 2  กิ จ ก ร ร ม ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงมด
แดง หมู่ที่  10 ต าบลโพนแพง 
อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
เพื่อเข้าแหล่งท่องเที่ยวจุดชมบั้งไฟ
พญานาค   

1,537,000.- 
(งบลงทุน) 

อ าเภอรัตนวาปี 

นายสถาพร  พงษ์นาค 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด
หนองคาย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองคาย 
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ที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่ หน่วยงาน/จังหวัด       
ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

2 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ นา ร ะ บ บ             
โ ล จิ ส ติ ก ส์  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น           
การท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์  

3,018,001.- 

(งบลงทุน) 

1 . 3  กิ จ ก ร ร ม ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ส า ย               
บ้านห้วยหมากหาด หมู่ที่  16 
ต า บ ล พ ร ะ บ า ท น า สิ ง ห์             
อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
เพื่อเข้าแหล่งท่องเที่ยววัดพระบาท
นาหงษ์   

1,000,000.- 
(งบลงทุน) 

อ าเภอรัตนวาปี 

2 .1  กิ จ ก ร รมก่ อ ส ร้ า ง ถน น          
แอสฟัลท์ติกริมโขงเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวริมแม่น้ าโขง ต าบล
พระพุทธบาท อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย (ช่วงที่ 1)  
  

1,018,001.- 

(งบลงทุน) 

(อ าเภอ 
ศรีเชียงใหม่) 

1 . 4  กิ จ ก ร ร ม ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต่าง
ค า หมู่ที่  2 ต าบลเหล่าต่างค า 
อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
เพื่อเข้าแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บ้านหนองแหวน ต าบลทุ่งหลวง 
อ าเภอโพนพิสัย  

1,200,000.- 
(งบลงทุน) 

อ าเภอโพนพิสัย 

2 .2  กิ จ ก ร รมก่ อ ส ร้ า ง ถน น
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวบึงหนองคาย บ้าน
หนองแดง หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์ชัย 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

1,164,800 
(งบลงทุน) 
อ าเภอเมือง
หนองคาย 

1 . 5  กิ จ ก ร ร ม ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น        
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อเช่ือมโยง
แหล่งท่องเที่ยว อ าเภอศรีเชียงใหม่      
บ้ า น ขุ ม ค า  ห มู่ ที่  5  ต า บ ล            
ห น อ ง ป ล า ป า ก  อ า เ ภ อ              
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

2,000,000 
(งบลงทุน) 

อ าเภอศรีเชียงใหม ่

2 .3  กิ จ ก ร รมก่ อ ส ร้ า ง ถน น
คอนกรีตเสริมเหล็กเ ช่ือมโยง
แหล่ งท่องเที่ ยวริ มแม่น้ า โขง 
อ า เ ภอศรี เ ชี ย ง ใหม่  จั ง หวั ด
หนองคาย 

835,200 
(งบลงทุน) 

อ าเภอ       
ศรีเชียงใหม ่

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

865,000.-  

  2.1 กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ าล้น
ห้วยคุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้ าน เดื่ อ  อ า เภอท่ าบ่ อ 
จังหวัดหนองคาย (ช่วงที่ 4) 

865,000.- 
(งบลงทุน) 

อ าเภอท่าบ่อ 

รวมงบประมาณ 7,622,000 รวมงบประมาณ 7,622,000  
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4.1.2 จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬที่ บก 0017.2/4118  
ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เรื่องขอความเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายตาม
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 2 
รายการ งบประมาณ 2,279,710.02 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่ หน่วยงาน/จังหวัด       
ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

1.  โครงการพัฒนาระบบโลจิ
ส ติ ก ส์  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ ์

2,280,100.- 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการผลิตและผลิตภัณฑ์
ยางพารา 

2,217,000.-  

1.1  กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต AC สาย บก.
3 0 1 6  แ ย ก  ท ล .  2 1 2  -             
บ้ า น ใ ห ม่ ชั ย พ ร  อ า เ ภ อ             
เมืองบึงกาฬ  จั งหวัดบึงกาฬ 
ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร 

50,000.- 
(งบลงทุน) 

(แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ) 

1 . 1  กิ จ ก ร ร ม ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติ ก ร ร มก า ร ผลิ ต แ ละ กา ร
จ าหน่ายยางพาราของเกษตรกร 

2,217,000.- 
(งบด าเนินงาน) 

ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์จังหวัด
บึงกาฬ 

1.2 กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต AC สาย บก 
3 0 1 0  แ ย ก  ท ล . 2 1 2  -              
บ้านหนองมุม อ าเภอปากคาด 
จังหวัดบึ งกาฬ ระหว่าง กม .
1 9 + 1 9 0 -ก ม . 2 1 + 7 9 0 
ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร 

21,100.- 
(งบลงทุน) 

(แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ) 

   

1.3 กิ จกรรม  ก่อสร้ า งถนน            
ลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย 
บก.4017 แยก ทล.2026 - 
บ้านบัวโคก ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร 

2,189,000.- 
(งบลงทุน) 

(แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ) 

   

1.4  กิจกรรม ซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลต์คอนกรีต สาย.3009 
แยก ทล.212 -บ้านโนนจ าปา
ทอง อ าเภอเมืองบึงกาฬ เซกา บึง
โขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 
4.000 กิโลเมตร 

20,000.- 
(งบลงทุน) 

(แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ) 

   

รวมงบประมาณ 2,280,100.- รวมงบประมาณ 2,217,000.-  

นายจ ารัส  นาแฉล้ม 
หัวหน้าส านักงาน 
จังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
บึงกาฬ 
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นายขวัญประชา ระเริง   เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการ 
(แทน) ประชาสัมพันธ์  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขายยางพาราก้นถ้วยมาเป็นน้ ายางข้นแทน ซึ่งจะท าให้ 
จังหวัดบึงกาฬ เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการตอบสนองกับโครงการ

ก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราซึ่งจะใช้น้ ายางดิบเป็นส่วนประกอบในการปูอน
โรงงาน โดยประกอบด้วย 5 กิจกรรม 

1. จัดเวทีเสวนาอนาคตทิศทาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวสวน
ยางพาราจังหวัดบึงกาฬเพ่ือชีวิตที่ดีข้ึน 

2. การเผยแพร่รายการสดผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดบึงกาฬ 

3. การผลิตสกู๊ปรายการพิเศษเผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย 
4. ผลิตรายการพิเศษเผยแพร่ทาง NBT DIGITAL ออกอากาศทั่วประเทศ 
5. การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม 

นายภาคภูมิ ปุผมาศ   การจัดเวทีเสวนาอนาคตทิศทาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวสวน 
ประธานเครือข่ายอาสาสมัคร ยางพารา ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬจัดเอง หรือว่ามีนักวิชาการมาร่วมด้วย 
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดอุดรธานี 

นายขวัญประชา ระเริง   เมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดท าเวทีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้ว   
(แทน) ประชาสัมพันธ์  จ านวน 8 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเวที ละ 300 คน ในทุกอ าเภอ โดย 
จังหวัดบึงกาฬ  ประกอบด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เช่น หอการค้า

จังหวัดบึงกาฬ,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬ,เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
บึงกาฬ และชุมชนสหกรณ์หนองหัวช้าง  

นางวัฒนา  พิธรัตน์   เห็นชอบด้วยกับโครงการนี้ และสามารถท าไปพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดได้ 
ประธานศูนย์ประสานงาน เลยหรือไม่ หรือถ้าเป็นไปได้ 
องค์กรเอกชน จังหวัดอุดรธานี 
 
นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง   จังหวัดหนองบัวล าภู เน้นงบประมาณที่จะน าไปเพ่ือพัฒนาแหล่ง 
ประธานกองทุนหมู่บ้าน   ท่องเที่ยวภายในจังหวัดหนองบัวล าภู 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.1.3 จังหวัดอุดรธานี ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

นายสุริยา  ค าพันธ์ 
นวค.ช านาญการ 
(แทน) ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ ส านักงาน
จังหวัดอุดรธานี 
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 เดิมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กระตุ้นการตัดสินใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น (จ้างเหมาท าการประชาสัมพันธ์            
แหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดผ่านสื่อจอ LED จ านวน 13 จอ ในอาคารสนามบิน
ทั่วประเทศ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงาน
ด าเนินการตามแผนฯ จังหวัดอุดรธานีขอเปลี่ยนหน่วยด าเนินงานจาก ส านักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เป็นส านักงานจังหวัดอุดรธานี เพ่ือความเป็น
ศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ  

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

รายการเดิม รายการใหม ่ หน่วยงาน/จังหวัด       
ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

1 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ นา ร ะ บ บ         
โ ล จิ ส ติ ก ส์  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น           
การท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ 

6,527,000.- 1. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์               
บนเส้นทาง (Routes)           
การท่องเท่ียวของกลุม่จังหวัด         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

6,527,000.-  

1.1 กิจกรรม ปรับปรุงถนนสาย
บ้านอุบมุง - บ้านโสกก้านเหลือง 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี ระยะทาง 3.500 กม. 

461,000.- 
(งบลงทุน) 

แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธาน ี

1.1 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้กระตุ้นการตดัสินใจ
ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใน
พื้นที่เพ่ิมขึ้น (จ้างเหมาท าการ
ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดผ่านสื่อจอ LED 
จ านวน 13 จอ ในอาคารสนามบนิ
ทั่วประเทศ เป็นเวลา 3 เดือน) 

6,527,000.-  
(งบด าเนินงาน) 

 

ส านักงาน 
จังหวัดอุดรธาน ี

1.2 กิจกรรม ปรับปรุงสาย           
บ้านไชยวาน – บ้านเดียม ต าบล
ไชยวาน อ าเภอไชยวาน จังหวัด
อุดรธานี ระยะทาง 3.600 กม. 

2,706,000.- 
(งบลงทุน) 

แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธาน ี

   

1.3 กิจกรรม ปรับปรุงถนนสาย
บ้านสันตสิุข - บ้านม่วง อ าเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
ระยะทาง 3.500 กม. 

3,360,000.- 
(งบลงทุน) 

แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธาน ี

   

รวมงบประมาณ 6,527,000.- รวมงบประมาณ 6,527,000.-  
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เลขานุการ  4.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชย          

ค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

4.2.1 จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬที่ บก 0017.2/4118  
ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 ขอความเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)             
โดยแขวงทางหลวงบึงกาฬ หน่วยงานรับผิดชอบ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 222 
ตอนควบคุม 0202 ตอนท่ากกแดง – บึงกาฬ ระหว่าง กม.83+000 –           
กม.84+500ปริมาณงาน 1.500 กม. งบประมาณ 39,931,000 บาท          
(วงเงินตามสัญญา 39,900,000 บาท) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง 
เป็นผู้รับจ้าง สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้ด าเนินการโครงการ
ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการท าสัญญาเป็น
สัญญาแบบปรับราคาได้ จึงขอรับเงินชดเชย (ค่า K) รวม 62,710.02 บาท             
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานได้ โดยขอใช้จากเงินเหลือจ่าย
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
62,710.02 บาท  

     ข้อระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.  คู่มือตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรีและ

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
2.  หนังสือหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/ ว 60                  

ลงวันที่ 16 มกราคม 2545 ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีส่วนราชการภาครัฐ              
ไม่สามารถเจียดจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)  

เลขานุการ  ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 และหนังสือส านัก
งบประมาณ ที่ นร 0407/ว 150 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544 เรื่อง การปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการแก้ไขปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบ
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
 ส านักงบประมาณก าหนดหลักเกณฑ์โดยให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ          
โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจ างวดจากหมวดรายจ่ายงานหรือโครงการ           
ในแผนงานใดไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากส านักเบิกแห่งใดไปตั้งจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ในงานหรือโครงการและส านักเบิกที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินเพ่ิมภายใต้
แผนงานเดียวกัน เพ่ือเบิกจ่ายเพ่ิมค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)              
ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ จะเป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
จากรายการที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีเงินประจ างวดเหลือจ่าย 

นายจ ารัส  นาแฉล้ม 
หัวหน้าส านักงาน 
จังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
บึงกาฬ 
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ประธาน     เป็นเงินเหลือจ่ายใช่หรือไม่ 

เลขานุการ    เป็นเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬ 

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.3  การส่งมอบสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กลุ่มจังหวัด 

เลขานุการ    ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1476          

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1913             
ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค 0423.3/ว 254 ลงวั นที่  16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด 

4) หนั ง สื อ กลุ่ ม จั งห วั ดภ าคตะวั น ออก เ ฉี ย ง เหนื อตอนบน  1                    
ที่ มท 0227.5(อด)/4030 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอหารือกรณีการ
โอนสินทรัพย์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มิได้ก าหนดให้ส่วนราชการจ าหน่ายพัสดุที่เป็นพัสดุที่มี
คุณภาพดี และยังใช้งานได้ 

สรุปข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติ ได้ดังนี้ 
(1)  ส าหรับพัสดุที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปี 2553 เกิดประโยชน์มิต้องเสียไป โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบที่
ชัดเจนเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินดังกล่าว จึงอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัด โดยใช้
งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งาน
ได้ให้กับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะ เป็นหน่วยงานผู้รับโอนด้วย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
โดยการโอนพัสดุดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด           
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ก่อนทุกครั้ง 

(2) การที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปให้ส่วน
ราชการอ่ืน หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
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รัฐวิสาหกิจ จึงต้องถือปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และการโอนจะกระท า
ได้ในลักษณะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 2.1 กรณีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่ราช
พัสดุให้แก่หน่วยงานอ่ืนถือว่าจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุซึ่ง
จะต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ตามข้อ 34 (1) กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 
2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการส่งคืนให้แสดงเหตุผลว่าประสงค์จะส่งคืน
เพ่ือให้หน่วยงานใดเป็นผู้ใช้ประโยชน์ 

 2.2 ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะรับโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะต้องถือปฏิบัติตามข้อ 14 
ของกฏกระทรวงฯ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยยื่นความประสงค์ขอใช้ที่
ราชพัสดุนั้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นในการขอ
ใช้ที่ราชพัสดุนั้น เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วให้ท าความตก
ลงกับกรมธนารักษ์ เมื่อได้รับความยินยอมจากกรมธนารักษ์แล้ว จึงจะเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้ 

       4.3.1 จังหวัดบึงกาฬ ขอโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
ดังนี้ 

(1 )  ขอ โอนสิ นทรั พย์ โ ค ร งการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชกา ร            
กลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 จ านวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม 
งบประมาณ 69,692,383.- บาท 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 
1 
  
  
  

โครงการพัฒนาระบบโลจสิติกสก์ารท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด     

1.1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 212 - 
บ้านโนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัยจ.บึงกาฬ ระยะทาง 3.750 กม.            (แหล่ง
ท่องเที่ยววัดปุาดานวิเวก)    

14,965,000  แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ 

1.2 ซ่อมสรา้งถนนลาดยางผิวทาง AC สาย บก.5019 แยก ทช.บก. 3012 -  บ้านสัน
ทรายงาม บ้านโนนสะแบง อ.ศรีวไิล จ.บึงกาฬ ระยะทาง 3.750 กม. (แหล่งท่องเที่ยวภู
ทอก) 

14,930,000  แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ 

 1.3 โครงการขยายช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 212 
CS. 0201 ตอนห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม.173+800 - กม.175+500 
ระยะทาง 1.700 กม. ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า  จ.บึงกาฬ (จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - 
ลาว,บุ่งคล้า - ปากกระดิ่ง) 

39,797,383  แขวงทางหลวง บึง
กาฬ 

 รวมเป็นเงิน 69,692,383  

นายจ ารัส  นาแฉล้ม 
หัวหน้าส านักงาน 
จังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
บึงกาฬ 
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(2)  ขอโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 จ านวน 2 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ 
93,194,000.- บาท 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 

1 
  

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน   

1.1 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการค้าชายแดน ทางหลวง
หมายเลข 2026 CS.0100 ตอนหนองหิ้ง-เหล่าหลวง ระหว่าง กม.17+000 - 
กม.19+113 ระยะทาง 2.113 กม. บริเวณชุมชนอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

39,350,000 แขวงทางหลวง  
บึงกาฬ 

2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว   
 2.1 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 2095-          

บ้านค าไผ่ อ าเภอโซ่พิสัย,เมือง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.750 กม. 
14,910,000  แขวงทางหลวง

ชนบทบึงกาฬ 
 2.2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สาย บก.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 

212 - บ้านโนนสะแบง อ.ปากคาด,โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 3.750 กม. 
14,920,000  แขวงทางหลวง

ชนบทบึงกาฬ 
 2.3 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สาย บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 

212 - บ้านโนนจ าปาทอง อ.เมือง,เซกา,บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง 3.750 
กม. 

14,950,000  แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ 

 2.4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สาย แยกทางหลวงหมายเลข 212 - บ้าน
นากั้ง (แก่งอาฮอง) อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.300 กม 

5,380,000 แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ 

 2.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณหาดค าสมบูรณ์ 
- งานทางเดินเทา้ พร้อมท าผวิพืน้ปูด้วยกระเบื้องคอนกรีต บล็อกประสาน           
รางระบายน้ าไฟทางเดนิและราวกันตก 
- งานปรับปรุงรา้นคา้เดิม จ านวน 2 หลัง 
- งานก่อสร้าง บันได คสล. เพื่อขึ้น-ลงหาด 
- ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่าถนนเดิม และทางเดินเท้า 
- ปรับปรุงถนนทางเข้า 
- งานภูมิทัศน์ทั่วไป และปาูยชื่อ 
- งานลานจอดรถ และถนน คสล. 

3,100,000 ส านักงาน 
โยธาธิการและ 
ผังเมือง 
จังหวัดบึงกาฬ 

 
 

* หมายเหตุ กิจกรรมที่ 2.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดค าสมบูรณ์ ขอแขวนไว้ก่อน 
 
 
 
 
 



~ 38 ~ 
 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 
 2.6 โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

- การประชาสัมพนัธ์การท่องเทีย่วกลุ่มจังหวัดฯ ผา่นสื่อตา่งๆ (จอ LED) 
484,000 ส านักงานจงัหวัด

บึงกาฬ 
 2.7 โครงการก่อสร้างปรบัปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ าตกเจ็ดสี 

- ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
100,000 องค์การบริหาร

ส่วนต าบล  
บ้านต้อง 

 รวมเป็นเงิน 93,194,000  

(3) ขอโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณ 
82,878,800.- บาท 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 
1 
  
  
  

โครงการพัฒนาระบบโลจิสตกิส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน     

1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุมที่ 0202 ตอน ท่ากกแดง -            
บึงกาฬ ระหว่าง กม.83+000 - กม.84+500 อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร 

39,900,000  แขวงทางหลวง 
บึงกาฬ 

1.2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัตกิคอนกรีตสาย บก.3024 แยก ทล.212 -            
บ้านโสกก่าม อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร 

14,970,000  แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ 

1.3 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัตกิคอนกรีตสาย บก.3012 แยก ทล.222 -            
บ้านผาสวรรค์ เขตอ าเภอเมืองบึงกาฬและอ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 
3.700 กิโลเมตร 

14,980,000  แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ 

1.4  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัตกิคอนกรีตสาย บก.3006 แยกทล.212 -              
บ้านนาขาม เขตอ าเภอเมืองบึงกาฬและอ าเภอโซ่พิสัย จงัหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 
1.880 กิโลเมตร 

7,278,800  แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ 

 1.5 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัตกิคอนกรีตสาย บก.3009 แยกทล.212 - บ้านโนน
จ าปาทอง เขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ, อ าเภอเซกา และอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร 

5,750,000  แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ 

  รวมเป็นเงิน 82,878,800  
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(4) ขอโอนสินทรัพย์โครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
งบประมาณปรับแผนเงินเหลือจ่ายโครงการตามแนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. 2560  จ านวน 1 
โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 13,084,500.- บาท 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 
1 
  
  
 
 
 
 
 
  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสน้ทางคมนาคมขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย     

1.1 กิจกรรม  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 
2026 – บ้านโคกโขง ต าบลหนองจิก อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

7,589,800  แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ 

1.2 กิจกรรม ถนนสายบ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 9 ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ – ถนนเชื่อมทางหลวงชนบท สาย บก.4001 จังหวัดหนองคาย 
ระยะทาง  900 เมตร กว้าง 5 เมตร 

2,250,000  อบต.ถ้ าเจริญ 

1.3 กิจกรรม ถนนสายบ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 ต าบลบัวตูม  อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัด
บึงกาฬ-ถนนสายบา้นนาดีใหญ่ ต าบลนาดี อ าเภอเฝูาไร่ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 
1,200  เมตร กว้าง 5 เมตร 

3,000,000  อบต.บัวตูม 

 1.4 กิจกรรม คอสะพานขาดระหว่างบ้านหนองนาดี หมู่ที่  8  ต าบลบัวตูม อ าเภอ
โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - เชื่อมบา้นทา่หายโศก  ต าบลวังหลวง  อ าเภอเฝูาไร่  
จังหวัดหนองคาย 

245,000  อบต.บัวตูม 

  รวมเป็นเงิน 13,084,800  
 

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

นายสิธิชัย  จินดาหลวง   ขอให้ฝุายเลขาสรุปสาระส าคัญและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการโอน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ 
กรรมการและเลขานุการ 

เลขานุการ    สินทรัพย์ที่จะโอนแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
1. ครุภัณฑ์ กรณีของครุภัณฑ์ ติดปัญหาในเรื่องการโอนเกี่ยวกับระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนด
ว่าการโอนพัสดุที่มีสภาพดีและสามารถใช้ได้ ส่วนราชการไม่สามารถกระท าได้   
แต่ได้รับการยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่หลังจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ            
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าให้ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถูกยกเลิกไปจึงท า
ให้เกิดค าถามตามมาว่ากรณีของครุภัณฑ์ที่มีสภาพดีจะสามารถด าเนินการโอนได้
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หรือไม่ โดยกลุ่มจังหวัดฯ ได้ท าหนังสือหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้
กระทรวงมหาดไทยชี้แจงแนวทางการด าเนินงานซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่าง
หารือกรมบัญชีกลางว่าจะต้องท าอย่างไร 

กลุ่มจังหวัดฯ ได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยกรณีของกลุ่มจังหวัดฯ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กลุ่มจังหวัดฯ อ่ืนได้ด าเนินการตามด้วย และปรึกษาหารือ
กับกลุ่มงานตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย ว่ากรณีของการโอนครุภัณฑ์      
เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้กลุ่มจังหวัดฯขออนุมัติ คณะกรรมการ ก.บ.ก. ใน
หลักการไว้ก่อน และให้ส่งเรื่องมาที่กลุ่มจังหวัดฯ ก่อน เมื่อระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนค่อยด าเนินการตามระเบียบนั้นๆ 

2. กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สามารถด าเนินการตามระเบียบของ
กรมธนารักษ์โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 2.1  กลุ่ มจั งหวัดฯ  จะต้ องส่ งคื นสิ นทรัพย์ ดั งกล่ า ว ให้                
กรมธนารักษ์ก่อน โดยให้ระบุเงื่อนไขว่าจะให้หน่วยงานใดด าเนินงาน 

 2.2 ส่วนราชการที่จะรับโอนยื่นความประสงค์ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด พร้อมแจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้ 

 2.3 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้วให้ส่วนราชการขอท า
ความตกลงกับกรมธนารักษ์เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 

โดยในวันนี้กลุ่มจังหวัดฯ ได้เชิญธนารักษ์พ้ืนที่อุดรธานีเข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ด้วย  

นายพูลศักดิ์  จงเจริญ   ในส่วนของงบประมาณท่ี แต่ละจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณและ 
ธนารักษ์พ้ืนที่อุดรธานี น าไปด าเนินการตามโครงการก่อสร้าง  หรือปรับปรุงสิ่งต่างๆ โดยจะมีการ

ตรวจสอบว่าสิ่งก่อสร้างที่ด าเนินการ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่ราชพัสดุ
หรือไม่ การที่จะดูว่าเป็นที่ราชพัสดุ หรือไม่นั้นให้ดูความหมายของที่ราชพัสดุ  
ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 มาตรา 4   

  มาตรา 4  ที่ราชพัสดุ หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินทุกชนิด เว้นแต่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมา
เป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฏหมายที่ดิน 

(2) อสังหาริมทรัพย์ส าหรับพลเมืองใช้ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ของ
พลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 

 ส่วนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลและขององค์การ
ปกครองท้องถิ่นไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ 

  งบประมาณที่น าไปก่อสร้างถนนหรือโครงการต่างๆ ที่ไปก่อสร้างเพ่ือให้
พลเมืองใช้ร่วมกันไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ ถ้าไม่ใช่ที่ราชพัสดุก็ไม่ต้องขอท าความ
ตกลงกับกรมธนารักษ์ ตามระเบียบนี้ โดยต้องมาตรวจสอบก่อนว่าสิ่งปลูกสร้าง           
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ที่ เราด าเนินการเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างยึดติดถาวรเป็นที่ราชพัสดุ               
และใช้เพ่ือประโยชน์ในราชการโดยเฉพาะ อันนี้เป็นที่ราชพัสดุ แต่ถ้าน าไปให้
พลเมืองใช้ร่วมกันก็ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ 

  ถ้าเป็นที่ราชพัสดุก็จะต้องว่ากันด้วยระเบียบกลุ่มจังหวัดฯ จะต้องขึ้น
ทะเบียน และจะต้องมีการด าเนินการขอตามระเบียบจะใช้เวลาด าเนินการ 1 วัน 
ก็เสร็จ โดยอ านาจหน้าที่อยู่ที่จังหวัดเป็นหน่วยด าเนินการ และการพิจารณาให้
ส่วนราชการใดก็เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นชอบ ในส่วนของ
กรมธนารักษ์ มีเกณฑ์มาตรฐานในการอนุมัติขอใช้ของส่วนราชการ หากเกิน
ขอบเขตเกณฑ์มาตรฐานก็ต้องส่งส่วนกลางพิจารณาอนุญาต 

นายสมร  ทิพบุญชู  ขอหารือเรื่องครุภัณฑ์ท่ีเป็นเรื่องเก่ียวกับกฎหมาย คือรถยนต์ตู้ ที่ได้รับ 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 คือ เวลาที่ส่วนราชการที่จะยืมจาก

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ ไม่สามารถยืมได้ต้องไปยืมที่ส านักงานจังหวัดก็ยังยืม
ไม่ได้ ในส่วนนี้จึงจะขอหารือในประเด็นนี้ คือในเรื่องการเติมน้ ามัน โดยมีระเบียบ
ด้วย โดยจะขอยืมจากกลุ่มจังหวัดฯ เป็นรายปี หรือ 6 เดือน และส าหรับ            
ส่วนราชการอ่ืนที่จะมายืมไปใช้ในราชการสามารถด าเนินการ ได้หรือไม่           
จึงอยากจะขอหารือในเรื่องนี้ 

นายสิธิชัย  จินดาหลวง   สามารถยืมได้เลยหรือไม่ หรือต้องขอหารือกับส่วนกลางก่อน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   
กรรมการและเลขานุการ 

เลขานุการ  สามารถยืมได้เลย โดยยืมผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ ระยะเวลาสามารถ
ระบุได้เลย ไม่ต้องยืมเป็นรายวัน 

นายสมร  ทิพบุญชู  ขอยืมเป็นช่วง 6 เดือน หรือ 1 ปี และจะได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง   
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย เดียวกันทุกจังหวัด 

นางสาวประภาพร ศิลารักษ์  ขอหารือเรื่องครุภัณฑ์ส านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับการ 
(แทน) ประมงจังหวัดอุดรธานี จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ิมเติม และได้จัดซื้อ

ครุภัณฑ์จ านวน 406 เครื่อง โดยให้เกษตรกรยืมเป็นรายปี มาแล้ว 2 ปี แล้วกรณี
เกิดครุภัณฑ์มีรายการซ่อมจะเบิกจ่ายงบประมาณในการซ่อมบ ารุงจากไหน ในช่วง
ที่ยังไม่มีการโอนสินทรัพย์ให้กับส านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี 

ประธาน  รอการตอบข้อหารือจากส่วนกลาง ส าหรับการโอนครุภัณฑ์ รอความ
ชัดเจนในการตอบข้อหารือ แต่ส าหรับสิ่งก่อสร้าง 
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นายสิธิชัย  จินดาหลวง   ส าหรับสิ่งก่อสร้างถ้าเป็นที่ราชพัสดุก็ต้องส่งคืนให้ธนารักษ์ก่อน และ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานเจ้าของโครงการค่อยขอใช้จากธนารักษ์ สามารถด าเนินการได้เลย 
กรรมการและเลขานุการ และกรณีถ้าเป็นสายทางที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นพ้ืนที่สาธารณะไม่ต้อง

ขอท าความตกลงกับกรมธนารักษ์  

เลขานุการ  ครุภัณฑ์ของจังหวัดอุดรธานี ขอแขวนไว้ก่อน 

นายสิธิชัย  จินดาหลวง   จังหวัดบึงกาฬ มีเฉพาะที่ดิน และสิ่งก่อสร้างใช่หรือไม่  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   
กรรมการและเลขานุการ  
 

มี 1 รายการ คือ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ             
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โครงการพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดค าสมบูรณ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

- งานทางเดินเท้า พร้อมท าผิวพ้ืนปูด้วยกระเบื้องคอนกรีต บล็อก
ประสานรางระบายน้ า ไฟทางเดินและราวกันตก 

- งานปรับปรุงร้านค้าเดิม จ านวน 2 หลัง 
- งานก่อสร้าง บันได คสล. เพื่อขึ้น-ลงหาด 
- ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อระหว่างถนนเดิม และทางเดินเท้า 
- ปรับปรุงถนนทางเข้า 
- งานภูมิทัศน์ทั่วไป และปูายชื่อ 
- งานลานจอดรถ และถนน คสล. 

เลขานุการ  จังหวัดอุดรธานี มีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ  

  มี 1 รายการ คือ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) โครงการเสริมสร้างความโดด
เด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน อุดรธานี งบสิ่งก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมลานจอดรถ งบประมาณ 5,670,000.- บาท หน่วยงาน
ที่รับโอน คือ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี  

ประธาน  สรุปและแยกรายการ ถ้าเป็นครุภัณฑ์ ก็แขวนไว้ก่อน และถ้าเป็นที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างให้ด าเนินการตามระเบียบ 

 

นายจ ารัส  นาแฉล้ม 
หัวหน้าส านักงาน 
จังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
บึงกาฬ 

นายสุริยา  ค าพันธ์ 
นวค.ช านาญการ 
(แทน) ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ ส านักงาน
จังหวัดอุดรธานี 
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   4.3.2 จังหวัดเลย ขอโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 1 โครงการ 
2 กิจกรรม งบประมาณ  2,550,000.- บาท  

 
 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 
1 โครงการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อรองรับ AEC และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน (พัฒนาด่านชายแดนจังหวัดเลย) 
2,550,000  

 1.1 กิจกรรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว              
ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง (ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริการประชาชน 
บริเวณด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ฝั่งขาเข้า 1 หลัง และฝั่งขาออก 1 หลัง 
อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย) 

2,000,000 ด่านศุลกากรท่าลี ่

 1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวจุดผ่อนปรนนาข่า
และบ้านเหมืองแพร่ (จัดซื้อและติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ ส านักงานศุลกากร 
ประจ าจุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อ าเภอด้ายซ้าย และจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ 
อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย แห่งละจ านวน 1 ชุด) 

550,000 ด่านศุลกากรท่าลี ่

  รวมเป็นเงิน 2,550,000  

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

4.3.3 จังหวัดอุดรธานี ขอโอนสินทรัพย์โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดฯ  

(1) โครงการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัย งบประมาณปรับแผน
เงินเหลือจ่ายโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. 2560  จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม 
งบประมาณ 8,198,500.- บาท 

 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 
1 โครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตร

และประมง  
7,987,700  

 
ศูนย์ส่งเสริม 

และพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 

จังหวัดอุดรธาน ี

1.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน ครุภัณฑ์ จ านวน 27 รายการ  4,612,900 
 (1) ชั้นวางเนื้อเยื่อพืช พร้อมชุดหลอดไฟให้แสง และชุดควบคุมเวลาจ่ายไฟ 

ขนาด 0.7*2.5*2.2 เมตร. 7 ชั้น/ชุด (30,000 X 24) 
720,000 

 (2) โต๊ะพร้อมอ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส 20,000 
 (3) ตู้แช่เย็นห้องปฏิบัติการ ขนาด 32 คิวบิกฟุต-1 50,000 
 (4) เครื่องมือวัดความเป็นกรดด่าง (PH) 20,000 

นายนราวุฒิ  จันทร์ทอง 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด
เลย 

นายสุริยา  ค าพันธ์ 
นวค.ช านาญการ 
(แทน) ผอ.กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ ส านักงาน
จังหวัดอุดรธานี 
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ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 
 (5) เครื่องกรองน้ าบริสุทธิ์ส าหรับห้องปฏิบัติการ 50,000  
 (6) โต๊ะสแตนเลสเตรียมอาหารขากลม 32,000 
 (7) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม 29,900 
 (8) ชั้นวางเนื้อเยื่อพืช พร้อมชุดหลอดไฟให้แสง และชุดควบคุมเวลาจ่ายไฟ 

ขนาด 2.5 เมตร *0.8 เมตร* 1.5 เมตร * 5 ชั้น/ชุด ระหว่างชั้น 0.3 เมตร 
600,000 

 (9) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิดสองตา-1 60,000 
 (10) ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  12,000 
 (11) หม้อนึ่งความดันแบบอัตโนมัติ (244,750 X 2) 489,500 
 (12) ตู้ดูดควัน 50,000 
 (13) เครื่องผลิตโอโซนส าหรับฆ่าเชื้อในห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ 100,000 
 (14) เครื่องวัดระดับโอโซนในอากาศ 30,000 
 (15) เก้าอ้ีปฏิบัติการแบบมีพนักพิงทรงสูงสามารถปรับระดับสูงต่ าได้  (2,500 

X 30) 
75,000 

 (16) ตู้เก็บสารเคมี (ตู้กระจก โครงไม้ ) 75,000 
 (17) เครื่องปรับอากาศ (27,000 X 3) +  (41,000 X 4) 245,000 
 (18) เครื่องเขย่าขวดเนื้อเยื่อ 40,000 
 (19) ตาชั่งชนิด 4 ต าแหน่ง 33,500 
 (20) เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว 50,000 
 (21) พัดลมระบายอากาศ 7,000 
 (22) ตู้อบไอร้อน ขนาด 53 ลิตร-1 55,000 
 (23) ชั้นวางอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ สแตนเลส (35,000 X 4) 140,000 
 (24) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี 25 ตัว 115,000 
 (25) ตู้ตัดเนื้อเยื่อพืช สแตนเลสแบบมีระบบกรองอากาศ 1,430,000 
 (26) รถเข็นวางของสแตนเลส แบบ 3 ชั้น 78,000 
 (27) ตู้ล็อกเกอร์เหล็กเก็บของ 6,000 

1.2 กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร จ านวน 5 รายการ 3,390,800 ส านักงานประมง
จังหวัดอุดรธาน ี (1) เครื่องปั๊มลมแบบไดอะแฟรม (200 X 7,100) 1,420,000 

 (2) เครื่องยนต์ปั่นไฟเบนซิน 1.0 kw. (200 X 5,400) 1,080,000 
 (3) เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (297,500 X 2) 595,000 
 (4) เครื่องซีลสุญญากาศ-อด (110,000 X 2) 220,000 
 (5) เครื่องซีลเติมไนโตรเจนมีพิมพ์ (37,900 X 2) 75,800 

 
 



~ 45 ~ 
 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้ านความปลอดภัย  และพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคสุขอนามัย และสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 
210,890 ส านักงาน 

ปศุสัตว์จังหวัด
อุดรธานี 2.1 กิจกรรม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมย่อย              

การจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขไม่มีเจ้าของ 
210,890 

 (1) ตู้เย็น ขนาด 9.7 คิว 15,000 
 (2) ตู้แช่แข็ง ขนาด 11 คิว 15,000 
 (3) เครื่องชั่งน้ าหนักสุนัขแบบดิจิตอล 20,000 
 (4) คอมพิวเตอร์ 29,900 
 (5) โต๊ะท างานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอ้ี (5,000 X 2) 10,000 
 (6) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก 5,000 
 (7) โต๊ะผ่าตัด (20,000 X 4) 80,000 
 (8) เครื่องมือผ่าตัด (4,000 X 5) 20,000 
 (9) ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดทึบ (5,500 X 2) 11,000 
 (10) เครื่องพิมพ์ 4,900 
  รวมเป็นเงิน 8,214,590   

** ขอแขวนไว้ก่อน ** 

เลขานุการ  2) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ กลุ่มจังหวัดฯ จ านวน 
20 รายการ งบประมาณ 418,970.- บาท (กลุ่มจังหวัดฯ) 

 

ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 
1 งบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 (งบไทยเข้มแข็ง) จ านวน 7 รายการ   
96,940 ส านักงาน 

เกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดอุดรธาน ี
 (1) จอคอมพิวเตอร์ hp 2009 f 20” 4,500 

 (2) เครื่องคอมพิวเตอร์ hp Pavilion 20,000 

 (3) เครื่องส ารองไฟ sz Proseries 1000VA 6,150 

 (4) จอคอมพิวเตอร์ hp 2009 f 20” 4,000 

 (5) เครื่องคอมพิวเตอร์ hp Pavilion 20,000 

 (6) เครื่องส ารองไฟ SBC champ 1000VA/400W 2,290 

 (7) เครื่องคอมพิวเตอร์ Fuji Xerox c2100 40,000 
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ที่  โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงานรับโอน 
2 งบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 จ านวน 6 รายการ   
131,150 ส านักงาน 

เกษตร 
และสหกรณ์ 

จังหวัดอุดรธาน ี
 (1) เต็นท์ ขนาด 2*3 เมตร สีเขียว 20 หลัง 50,000 

 (2) เต็นท์ ขนาด 3*3 เมตร สีเขียว 6 หลัง 18,000 

 (3) สกายทูบ (เคร่ืองพร้อมผ้าสีเขียว) 3 ตัว 13,500 

 (4) เก้าอี้พลาสติกน้ าเงิน 45 ตัว 8,550 

 (5) โต๊ะพับหน้าขาว ขาพับ ขนาด 120*60 ซ.ม. 22 ตัว 33,600 

 (6) ผ้าเต๊นท์ ขนาด 2*3 ม. 5 ชดุ 7,500 

3 งบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 จ านวน 7 รายการ   

190,880 ส านักงาน 
เกษตร 

และสหกรณ์ 
จังหวัดอุดรธาน ี

 (1) โต๊ะหน้าขาว ขนาด 0.7*1.2 เมตร 40 ตัว 35,000 

 (2) ตู้กระจกติดผัง ขนาด 1.20*2 เมตร 1 หลัง 4,900 

 (3) ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง 4,800 

 (4) ตู้เก็บเอกสาร 1 หลัง 4,180 

 (5) ร่มสี่เหลี่ยมสีเขียวตองอ่อนแบบมือหมุน ขนาด 190*190 ซ.ม. สูง 200 ซ.ม. 
พร้อมฐานตั้ง 

54,000 

 (6) โต๊ะสแตนเลส 100% ขนาด 70*150*75 ซ.ม. 80,000 

 (7) เก้าอี้พลาสติก เกรด A รุ่นเก้าอี้ทอง สีขาว 8,000 

  รวมเป็นเงิน 418,970  
 

** ขอแขวนไว้ก่อน ** 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ  

เลขานุการ 5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดท า          
แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด 
 กระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยง
ระดับพ้ืนที่และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด”             
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบและเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย
จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคคลากร          
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ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพ้ืนที่ของจังหวัด อ าเภอ 
ชุมชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  และหน่ วยงานส่ วนกลางของ              
ทุกส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน  
และประชาสังคม ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.          
ณ ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มเปูาหมาย  คือ  

- จังหวัดอุดรธานี จ านวน 319 คน 
- จังหวัดเลย จ านวน 247 คน 
- จังหวัดหนองคาย จ านวน 187 คน 
- จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 151 คน  
- จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 175 คน 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ขอความร่วมมือให้

จังหวัดจัดส่งเจ้าหน้าที่ตามกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ          
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ พร้อม
แบบตอบรับให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 2091  
ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับ
พ้ืนที่และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด) 

นายสิธิชัย  จินดาหลวง   ฝากหัวหน้าส านักงานจังหวัดทุกจังหวัดเร่งด าเนินการให้ด้วย    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี    
กรรมการและเลขานุการ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

5.2 สรุปผลการพิจารณา กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เลขานุการ  ส านักงบประมาณ สรุปผลการพิจารณา (ร่าง) กลั่นกรองแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561) กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการ
พิจารณาจัดสรรที่ วง เงินงบประมาณ จ านวน 498,850,000. - บาท               
โดยแยกเป็น 

1. จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 113,274,000.- บาท 
2. จังหวัดเลย  จ านวน 98,948,000.- บาท 
3. จังหวัดหนองคาย จ านวน 90,315,400.- บาท 
4. จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 99,226,500.- บาท 
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5. จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 92,086,100.- บาท 
6. กลุ่มจังหวัดฯ  จ านวน 5,000,000.- บาท 

ที่ประชุม    รับทราบ 

********************************** 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.   
 
  
     ลงชื่อ  มาลินทร์  พันธุ์เดช    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวมาลินทร์  พันธุ์เดช) 

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

ลงชื่อ เกศิณี  คุ้มบุ่งคล้า   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นางสาวเกศิณี  คุ้มบุ่งคล้า) 

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

 

ลงชื่อ อนุชาติ  ตะระรัมย์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นายอนุชาติ  ตะระรัมย์) 

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 


