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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 7/2557 

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม  2557 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดัอุดรธานี 

 

 

1. นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

3. นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ 

4. นายอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

5. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภ ู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 

รองประธานกรรมการ 

6. นางขนิษฐา โกวิทยากร (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายสมยงค์ ตระกูลจึง พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
10. นายอาคม พิญญศักดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเทศ (แทน ) ผู้อ านวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ 
12. นายชาญยุทธ วันด ี พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
13. นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์  (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
14. นายทวีศักดิ์ มหารัตนวงศ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายธงชัย ปัญญาทิพย์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
16. นางกรรณิการ์ อ้ึงสวัสดิ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
17. นายศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
18. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจติร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
19. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
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20. นายค ากอง อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีต าบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
21. จ.ส.อ.ฉลอง   ภูวิลัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง  จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
22. นายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย จังหวัดเลย กรรมการ 
23. นายธนาดุลย์ บุตรโคตร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
24. นางวัฒนา พิธรัตน ์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
25. นายมงคล สุมาลี นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
26. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

หนองบัวล าภู 
กรรมการ 

27. ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการ 

28. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นายมงคล อดทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นายจ ารัส นาแฉล้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกเทศมนตรีต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จั งหวัด

หนองบัวล าภู 
กรรมการ ติดราชการ 

7. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี 

กรรมการ ติดภารกิจ 

8. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด
หนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

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

จังหวัดเลย 
กรรมการ ติดภารกิจ 

11. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
12. นายฉลาด สอดซ้าย คณะท างานองค์กรชุมชนต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
13. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะท างานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
14. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดราชการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายชัยวัตต์ หัศกรรจ ์ หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 
2. นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน ์ คลังจังหวัดหนองบัวล าภู 
3. นายพัตทอง กิตตวิัฒน์ รก.อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 
4. นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อ านวยการแขวงการทางหนองคาย 
5. นางระวิวรรณ เงาศรี เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
6. นายชวนนท์ ศิริบาล หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (สนง.เกษตร) 
7. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
8. นายชาญยุทธ ศรีสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
9. นายพิชัย พาศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ส านักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่ม

จังหวัดฯ 
10. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
11. นายจรัส วงษ์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
12. นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
13. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
14. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
15. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
16. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

เนื่องจากนายนพวัชร  สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ติดราชการไม่สามารถ                 
เข้าร่วมประชุมได้ จึงมอบหมายให้ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/กรรมการและเลขานุการ 
ก.บ.ก. เป็นประธานที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่  7/๒๕๕7 
ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธาน  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และด้วยพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  ได้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ประกอบกับรัฐบาลได้เห็นชอบมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  โดยเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน            
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ หรือภายในเดือนธันวาคม2557 และ
เบิกจ่ายงบด าเนินงานให้ได้ร้อยละ 50 ภายในไตรมาสแรกเช่นกัน ซึ่งกลุ่ม
จังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ.2558 จ านวนทั้งสิ้น 324.468 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 253.979 
ล้านบาท งบด าเนินงาน 61.489 ล้านบาท งบรายจ่ายอ่ืน 9 ล้านบาท 
และกลุ่มจังหวัดฯมีความจ าเป็นจะต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี เป็นบางส่ วน จึ ง ได้ เรียนเชิญคณะกรรมการฯ                
ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันนี้   เ พ่ือขอความเห็นชอบการโอน
เปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ                 
พ.ศ.2558 ซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวในวาระต่อไป 

ที่ประชุม     ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25  
     กรกฎาคม 2557 

เลขานุการ   ตามที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก -          
เฉียงเหนือตอนบน 1 ได้จัดส่งรายงานการประชุม  ก.บ.ก. ครั้งที่ 
6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ให้แก่คณะกรรมการ            
ทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/ว 1564 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 
2 5 5 7  แ ล ะ ไ ด้ เ ผ ย แ พร่ ล ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ฯ  ที่  
www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพ่ือให้
ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น  หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้
แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงาน
การประชุม 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันศุกร์ 
ที่ 25 กรกฎาคม 2557 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯได้เสนอของบประมาณตามกรอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปจ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ 
งบประมาณ 684.533 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สภาพัฒน์
และ ก.พ.ร.)  ได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบทุกโครงการ งบประมาณ 
684.533 ล้านบาท แล้วส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไป 

  ล าดับต่อมาได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 โดยกลุ่มจั งหวัดได้รับจัดสรรจ านวนทั้งสิ้น  11 โครงการ 
งบประมาณ 324.468 ล้านบาท  เป็นงบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 5 ล้านบาท  งบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 10 
โครงการ 319.468 ล้านบาท ดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน                 

อย่างครบวงจร จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 74.668 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร                      

19.543 ล้านบาท (อุดรธานี 9 ล้านบาท เลย 10.544 ล้านบาท) 
(2) โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 2.227 ล้านบาท (อุดรธานี 

0.400 ล้านบาท เลย 1.827 ล้านบาท) 
(3) โครงการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการตลาด 8.525 ล้านบาท 

(อุดรธานี 1 ล้านบาท เลย 7.525 ล้านบาท) 
(4) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

44.373 ล้านบาท (อุดรธานี 17 ล้านบาท หนองบัวล าภู 27.373 
ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน 
อุตสาหกรรมและการค้า จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 37.155  
ล้านบาท ประกอบด้วย 
(1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน  

25.193 ล้านบาท (อุดรธานี 8 ล้านบาท หนองบัวล าภู 17.193             
ล้านบาท) 

(2)  โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 6 ล้านบาท (อุดรธานี) 

(3)  โครงการพัฒนาด่านชายแดนเพ่ือรองรับ AEC และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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การปฏิบัติงาน 5.963 ล้านบาท (หนองคาย 1.913 ล้านบาท              
เลย 4.050 ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 207.643 ล้านบาท ประกอบด้วย 
(1) โ ค ร งก า ร พัฒนา ร ะบบ โ ลจิ ส ติ ก ส์ ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชื่ อ ม โ ย ง                

กับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 149.300 ล้านบาท (บึงกาฬ 100 
ล้านบาท หนองคาย 35 ล้านบาท เลย 10 ล้านบาท หนองบัวล าภู 
4.300 ล้านบาท) 

(2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 54.344 ล้านบาท 
(อุดรธานี  1 ล้านบาท หนองคาย 24 ล้านบาท  หนองบัวล าภู 
17.760 ล้านบาท เลย 11.584 ล้านบาท) 

(3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศ           
เพ่ือนบ้าน 4 ล้านบาท (อุดรธานี) 
 

สรุปงบประมาณที่ด าเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ดังนี้ 
จังหวัดอุดรธานี   8 โครงการ (15 กิจกรรม)      46,400,000 บาท 
จังหวัดหนองคาย 3 โครงการ ( 7 กิจกรรม)       60,912,600 บาท 
จังหวัดเลย         6 โครงการ (21 กิจกรรม)      45,529,700 บาท 
จังหวัดหนองบัวล าภู 4 โครงการ (21 กิจกรรม)   66,625,700 บาท 
จังหวัดบึงกาฬ        1 โครงการ (5 กิจกรรม)   100,000,000 บาท 
 
ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0224(อด)/ว 2244          
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือทราบและ
ด าเนินการใน 2 กรณี คือ 1) กรณี ไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการ                
ให้จัดท ารายละเอียดโครงการ เพ่ือขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดและ
หาตัวผู้รับจ้างไว้เป็นการล่วงหน้า โดยระบุเงื่อนไขจะลงนามในสัญญา
ต่อเมื่อได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ 2) กรณี ประสงค์               
จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้มีหนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัด                
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม ก.บ.ก.  โดยกลุ่มจังหวัดฯ จะได้              
มอบอ านาจและโอนเงินเพื่อเบิกจ่ายแทนกันโดยเร็วต่อไป 
 

ที่ประชุม     ทราบ 
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     3.2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เลขานุการ  หนังสือส านักงบประมาณด่วนที่สุดที่ นร 07042/ว81 ลงวันที่ 

16  กันยายน 2557 เรื่อง การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 สรุปสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้   

1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให้สามารถกระท าได้
เฉพาะภายในยุทธศาสตร์เดียวกันและภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันเท่านั้น 

2) ในกรณีจ าเป็น ต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร ขอให้พิจารณาด าเนินการโดยเสนอผ่าน
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือให้ส านักงบประมาณให้ความเห็นชอบ โดยให้โอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายได้เฉพาะภายใต้ยุทธศาสตร์
เดียวกันและภายใต้วัตถุประสงค์ของรายการเดิมที่ได้รับจัดสรร โดยให้
ด าเนินการตามหมวด 4 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ               
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างเคร่งครัด 
  หมวด 4 ข้อ 23 ในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีความ
จ า เป็นต้อ ง โอนหรือ เปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ าย                    
ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้บริการ               
เพ่ิมคุณภาพให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุน
การบริหารงานตามแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งจะต้องแสดงเหตุผลความ
จ าเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน                
ความประหยัด ความคุ่มค่า ความโปร่งใส รวมทั้งต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติด้วย 
  การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตาม
วรรคหนึ่งต้องไม่ท าให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือแผนงานในเชิงบูรณาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระส าคัญ และต้องไม่ท าให้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช าระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
  ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอน
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ ได้รับก ารจัดสรร
งบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบบุคลากร 
เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายผลผลิตหรือ
โครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวง หรือ
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เป้าหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
  การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรค
หนึ่ง ต้องไม่เป็นการก าหนดอัตราบุคลกรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง และในกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลง
เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้าน
บาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ 
  ข้อ 25 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจมีอ านาจ
โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงาน
เดียวกันที่เหลือจ่ายจากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือจากการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มิให้น าไปใช้จ่ายเป็น
รายการอัตราบุคลกรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดินหรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ และมิให้น าไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส านัก
งบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ หรือค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระ ให้โอนไปช าระเป็นล าดับ
แรกก่อนตามล าดับ 
  การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรค
หนึ่ง เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า
หนึ่งล้านบาทตามล าดับและการโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์
ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ยานพาหนะเดิม 

ที่ประชุม     ทราบ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 ขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4.1.1 ขอเปลี่ยนแปลง (ยกเลิกการด าเนินการ)รายการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
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เลขานุการ  จังหวัดบึงกาฬ ขอเปลี่ยนแปลง(ยกเลิกการด าเนินการ)รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 2 
รายการ งบประมาณ 30 ล้านบาท  

นายจ ารัส นาแฉล้ม    จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ  ประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ด าเนินการใน
     พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบ 
     โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็น 
     การซ่อมสร้างและขยายเส้นทางจราจร จ านวน 6 แห่ง (รายการ)  
     งบประมาณรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท  แต่เนื่องจากมีอยู่ 2 รายการ ที่ได้
     บรรจุไว้ในแผนของกรมทางหลวงและได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จึง
     ขอยกเลิกการด าเนินการ จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 30 ล้านบาท  
     ดังนี้ 

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สาย บก.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 - น้ าตกถ้ าพระ                  
อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ  ระยะทาง 5.000 กม. (แหล่งท่องเที่ยว                   
น้ าตกถ้ าพระ งบประมาณ 15 ล้านบาท 

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สาย บก.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 -น้ าตกกินรี                 
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง 2.105 กิโลเมตร (แหล่งท่องเที่ยว
น้ าตกกินรี) งบประมาณ 15 ล้านบาท 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

4.1.2 ขอน างบประมาณที่เปลี่ยนแปลง (ยกเลิกการด าเนินการ) 
รายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558  เพื่อไปด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เลขานุการ (1) จังหวัดอุดรธานี ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2558 ที่ไม่ด าเนินการแล้วในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือน าไป
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี ที่ได้รับความเห็นชอบ 
แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

  (1.1) โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดระหว่าง
ประเทศ กิจกรรม ร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจ
การค้า (Business Matching) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
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ประเทศ ในกลุ่มอาเซียนและนอกประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ 
(จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย)  งบประมาณ 
5 ล้านบาท (งบด าเนินงาน) 

  (1.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน งบประมาณ 10 ล้านบาท ประกอบด้วย 

  - การด าเนินการตามแผนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
“สามเหลี่ยมมรดกโลก บ้านเชียง-หลวงพระบาง-กวางนิงห์ ประจ าปี 
พ.ศ.2557-2560” กิจกรรม ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
มรดกโลก (สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 3 ฝ่ายเพ่ือจัดท า
เส้นทางท่องเที่ยวร่วมกัน) 3 ล้านบาท (งบรายจ่ายอื่น) 

  - พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี รองรับการ
จัดตั้งหอประชุมนานาชาติและการมาเยือนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
งบประมาณ 7 ล้านบาท (งบลงทุน) 

ความเห็นเลขานุการ  เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามนัยประกาศ ก.น.จ. 
ฉบับลงวันที่  11 ตุลาคม 2548 ข้อ 1 (2) ที่ ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เนื่องจากเป็นการน าโครงการที่มีอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
แล้วแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการ และข้อ 4 เมื่อ ก.บ.ก. 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

  โดยที่ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 
23 เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพ่ือสนับสนุน
การบริหารงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการ
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) มีอ านาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงาน
เดียวกัน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่มจังหวัดมีแผนงานเดียว 
คือ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และในกรณีที่เป็นการ
โอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อ
หน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ   

  เห็นควรให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่
ไม่ด าเนินการแล้วในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ไปเป็นรายการงบประมาณที่
ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี จ านวน 2 โครงการ (3 รายการ) 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท โดยเมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้วให้
ฝ่ายเลขานุการขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ กรณี เป็นการโอน
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เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจากงบลงทุนที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ เกิน 10 ล้านบาท 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ และให้ด าเนินการตามระเบียบ 

เลขานุการ (2) จังหวัดเลย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลย 0017.2/636 ลงวันที่ 31 
ตุลาคม 2557 แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2558   ดังนี้  

(2.1) จั งหวัดเลยขอยกเลิกการด าเนินการโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเลย แต่ เป็น
โครงการที่จัดไว้ในล าดับส ารอง จ านวน 2 โครงการ (6 รายการ) 
งบประมาณรวม 9.352 ล้านบาท ได้แก่ 

      (2.1.1)โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 1.827 ล้านบาท 
 รายการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล   1.187 ล้านบาท 
 รายการ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชีเพื่อเพ่ิมรายได้เกษตรกร   0.640 ล้านบาท 

(2 .1 .2)โครงการเ พ่ิมมูลค่าสินค้า เกษตรเ พ่ือการตลาด                  
7.525 ล้านบาท 
รายการ  ผลิตไม้ดอกไม้ประดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
2.733 ล้านบาท 
รายการ ส่งเสริมอนุรักษ์การเลี้ยงกระบือ  1.290  ล้านบาท 
รายการ พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างยั่งยืน 1.959  ล้านบาท 
รายการ พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง 1.543  ล้านบาท 

(2.2) จังหวัดเลยขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2558  จากงบประมาณที่ไม่ด าเนินการแล้วในพ้ืนที่
จังหวัดเลย 9.352 ล้านบาท และจังหวัดบึงกาฬ  15 ล้านบาท รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 24.352 ล้านบาท  เพ่ือน าไปด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ในพ้ืนที่จังหวัดเลย ที่ได้รับความเห็นชอบแต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน 4 โครงการ (5 รายการ)  ดังนี้ 
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  (2.2.1) โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว              
กลุ่มจังหวัด   

      รายการ เทศกาลคริสต์มาสภูเรือ  5 ล้านบาท (งบด าเนินงาน) 
รายการ เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อ.ภูเรือ 0.566 ล้านบาท 

(งบด าเนินงาน) 
 (2.2.2) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
อาเซียน 

   รายการ ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 211 cs.0405 ตอน
 ปากชม- เชียงคาน ระหว่าง  กม .ที่  183+700 -กม.184+300
งบประมาณ 15.855 ล้านบาท (งบลงทุน) 

      (2.2.3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
     ให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
   รายการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าหัวผีตาโขน บริเวณถนนเส้นหลักสาย 

210 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ระยะทาง 1 กม.  1.800 ล้านบาท 
(งบลงทุน) 

      (2.2.4) โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
รายการ พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวระดับอ าเภอ             

1.130 ล้านบาท (งบด าเนินงาน) 

ผู้แทนจังหวัดเลย    รายการที่ขอยกเลิกด าเนินการเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
     โครงการ ตามนัยประกาศ ก.น.จ. ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554  ข้อ 1 
     ซึ่งถือว่าไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และรายการที่ขอโอน
     เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย เป็นการน าโครงการเดิมที่มีอยู่
     แล้วในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
     2558 แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการแทนซึ่งไม่มีผลกระทบ
     ต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 

ความเห็นของเลขานุการ  เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ภายใต้แผนงาน 
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่ ง เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณภายใต้แผนงานและยุทธศาสตร์เดียวกัน เห็นควรให้ความ
เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่จังหวัดเลยและจังหวัด  
บึงกาฬ ไม่ด าเนินการแล้ว ไปเป็นรายการงบประมาณที่ด าเนินการในพ้ืนที่
จังหวัดเลยตามที่เสนอขอ จ านวน 4 โครงการ (5 รายการ) งบประมาณ
รวม 24.352 ล้านบาท  โดยเมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้วให้ฝ่ายเลขานุการ
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ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ กรณี เป็นการเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายที่เป็นงบลงทุนเกิน 10 ล้านบาท (รายการ           
ที่ จั งหวัดบึ งกาฬไม่ด า เนินการแล้ ว เป็นงบลงทุน  15  ล้ านบาท                   
และรายการใหม่ : ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 211 cs.0405            
ตอนปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.ที่ 183+700 -กม.184+300               
เป็นงบลงทุน 15.855 ล้านบาท ต้องขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ) 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ และให้ด าเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4.1.3 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  จังหวัดหนองคาย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นค 0017.2/12295 
ลงวันที่  6 ตุลาคม 2557  แจ้ งความประสงค์ขอเปลี่ยนแป ลง  
รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยอาเซียน 
เนื่องจากได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวงและ จากรายการเดิม 
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ  ทางหลวง
หมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอนน้ าเป– ห้วยก้านเหลือง กม.
70+825 – 71+825 ระยะทาง 1 กม.งบประมาณ 20 ล้านบาท เป็น 
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดหนองคาย – เลย ทางหลวง 
หมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ 
ระหว่าง กม. 32–090- กม. 33 +090 ระยะทาง 1 กม. (อยู่ในพ้ืนที่
บ้านน้ าโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย) งบประมาณ 20 ล้านบาท เท่าเดิม 
 

ความเห็นเลขานุการ  เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามนัยประกาศ ก.น.จ. 
ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงที่ไม่ มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้แก่ การเปลี่ยนพ้ืนที่
ด าเนินการ  เมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยที่ข้อ 24 เป็นอ านาจของ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ซึ่งมีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร ภายใต้แผนงานเดียวกัน และขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณกรณีเป็นงบลงทุนสิบล้านบาท เห็นควรให้ความ
เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามที่จังหวัดหนองคาย
เสนอ  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ และให้ด าเนินการตามระเบียบ 
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4.2 ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม) 

เลขานุการ  4.2.1 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี  มีหนังสือที่  
ทส 0920.5/6826 ลงวันที่  26 กันยายน 2557  ขออนุมัติใช้
งบประมาณเหลือจ่าย จ านวน 390,000 บาท  เพ่ือน าไปปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวกในวนอุทยานภูหินจอมธาตุ ตามโครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน โดยส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 10 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินกิจกรรม“พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ ” 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรครั้งแรก 3 ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่ายจาก
การก่อหนี้แล้ว 390,000 บาท  จึงขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ดังกล่าวเพ่ือด าเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ 
โดยจัดซื้ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 

  ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดได้กันเงินเหลือจ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน           
: กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ 390,000 
บาท ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน ไว้เรียบร้อยแล้ว  

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

ข้อ 6 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่ได้
ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการแล้ว ให้น าความ
ในข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม               
ข้อ 3 กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่
กระทบต่อแผน ให้หั วหน้ ากลุ่ มจั งหวัด เสนอขอความเห็นชอบ                 
ต่อ ก.บ.ก. ข้อ 4 เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

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

ความเห็นเลขานุการ   เป็นการใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพ่ือด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการเดิมที่บรรลุเป้าหมายแล้ว และไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ 
ซึ่งได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบ 

มติทีป่ระชุม     เห็นชอบ 
 
เลขานุการ  4.2.2 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ขออนุมัติใช้

งบประมาณเหลือจ่าย ประจ าปี 2556 จ านวน 314,872.01 บาท 
และประจ าปี 2557 จ านวน 274,211.60 บาท รวมเงินทั้งสิ้น 
589,083.61 บาท ซึ่งเหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพันช่วงปลายปี
งบประมาณ ที่ยังไม่มีโครงการรองรับ เพ่ือน าไปด าเนินโครงการพัฒนา
บุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด   

ความเห็นเลขานุการ   เป็นการใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพ่ือด าเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการเดิมที่บรรลุเป้าหมายแล้ว และไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบ  

มติที่ประชุม     เห็นชอบด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

5.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯ  ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 
และเป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 8 โครงการ  (54 กิจกรรมย่อย) 
งบประมาณ 311.363 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 316.364 ล้านบาท              
มีผลการเบิกจ่ายจ านวน 287.816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.98 
ของงบประมาณทั้งหมด ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา            
กลุ่มจังหวัดฯ แล้วเสร็จ 6 โครงการ (51 กิจกรรมย่อย) คงเหลือ                  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ (3 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 

 
 
 



~ 16 ~ 
 
นายพรพิทักษ์  อ ามาตทัศน์   1. ส่ ง เสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างหอพระบางวัดมหาชัย                 
แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู งบประมาณ 14,818,100 บาท 

ผลการด าเนินงานด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นายมงคล  อดทน    2. ก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า – ขาออก/ห้องน้ า/โรงจอดรถ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย Booth เจ้าหน้าที่พร้อมระบบด่านศุลกากรหนองคาย งบประมาณ  

19,000,000 บาท 
  ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างด าเนินการ งานที่ยังไม่แล้วเสร็จ  
คือติดตั้งบูธเจ้าหน้าที่ เนื่องจากรอการปรับปรุง พ้ืนที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
เบิกจ่ายแล้วจ านวน 18,526,500 บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 
จ านวน 473,500 บาท  

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ   3. ก่อสร้างอาคารส านักงานศูนย์ฯ พร้อมอุปกรณ์ส านักงาน/  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โรงจอดรถ/เสาธงชาติ/ห้องน้ าสาธารณะ ด่านศุลกากรท่าลี่ งบประมาณ 

5,000,000 บาท  
  ผลการด าเนินงานด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
 

ที่ประชุม     ทราบ 
           

 5.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท และ
เป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 10 โครงการ(62 กิจกรรมย่อย) 325            
ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 330 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายรวม 244 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 73.94 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ แล้วเสร็จ 3 โครงการ (38 กิจกรรมย่อย)       
อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 โครงการ (24 กิจกรรมย่อย) ดังนี้ 

  จังหวัดอุดรธานี 
นายชัยวัตต์  หัศกรรจ์    1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี  
ผู้แทนส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี  

งบประมาณ 3,000,000 บาท 
  ผลการด าเนินงาน ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา 

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558 (รอแจ้งความเห็นชอบโครงการ               
จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช) 
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2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูหินจอมธาตุ ต.กุดจับ              
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ 3,000,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ลงนามในสัญญาแล้ว โดยมีกิจกรรมทั้งหมด  
8 กิจกรรม ได้แก่ (1) ก่อสร้างถนนลูกรัง – ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             
(2) ปรับปรุงทางเข้าวนอุทยานพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (3) ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ปลูกถ่ัวกลาบาตา และดอกไม้ประดับ (4) ปรับปรุงบริเวณจุดบริการ
นักท่อง เที่ ย ว  (5 )  ปรั บปรุ งบริ เ วณและก่ อสร้ า ง เวที กลางแจ้ ง                       
(6) ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถเทพ้ืนหินคลุก (7) ก่อสร้างห้องน้ าชาย – 
หญิง (4 ที่นั่ง) (8) ก่อสร้างซุ้ม (4 ซุ้ม) โดยมีเงินเหลือจ่ายหลังจากก่อหนี้ 
จ านวน 390,000 บาท และขออนุมัติใช้แล้ว เพ่ือด าเนินการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ โดยจัดซื้ออุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 

นายพิชัย  พาศรี     3. การสรรหาและจัดท าเอกลักษณ์  ( Brand Identity )              
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดยืน ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์ของ 
กลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพ่ือน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว สินค้า 

และบริการที่ เกี่ ยวข้อง เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ                    
ในการแข่งขัน งบประมาณ 1,000,000 บาท 

  ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการในสัญญา คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนธันวาคม  

นายพัตทอง กิตติวัฒน์  4. ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ  
รก.อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี             การอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 

4,700,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินงาน สิ้นสุดสัญญา 11 

มกราคม 2558  
5. จัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจไปสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน / จัดท า
แผนธุรกิจ / ให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ  / จับคู่ธุรกิจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 300,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 
150,000 บาท 

นางขนิษฐา  โกวิทยากร    6. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร            
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ที่ส าคัญ งบประมาณ 6,617,772 บาท 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย            
งวดสุดท้าย 
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7. โครงการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการตลาด งบประมาณ 
1,522,950 บาท 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย            
งวดสุดท้าย 

จังหวัดหนองบัวล าภู 
นายพรพิทักษ์  อ ามาตทัศน์   1. การคัดเลือกและสรรหาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพของ 
แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู กลุ่มจังหวัดมาพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ  

500,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ มีเงินงบประมาณ
คงเหลือ จ านวน 46,250 บาท และขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายแล้ว               
เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู   

2. จัดท าสื่ อประชาสัมพันธ์แหล่ งท่องเที่ ยวกลุ่ มจั งหวัด 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

จังหวัดหนองคาย 
นายมงคล อดทน    1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ าดินเพียง ต.ผาตั้ง อ.สังคม  
หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย            จ.หนองคาย งบประมาณ 6,000,000 บาท 
      ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินงาน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 

 2. ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 
0103 ช่วง น้ าเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.66+150 - 66+704  
ระยะทาง  0 .544 กม .  (จุ ดชมบั้ ง ไฟพญานาค )  งบประมาณ 
10,000,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินงาน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 

3. ปรังปรุงถนนย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
ควบคุม 0102 ช่วง ปากสวย - น้ าเป ระหว่าง กม.56+382–56+927 
ระยะทาง  0 .545 กม.   ( จุ ดชมบั้ ง ไฟพญานาค )  งบประมาณ 
10,000,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินงาน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 
4. ขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 

0103 ช่วง น้ าเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.67+275 - 67+848 
ระยะทาง  0 .573 กม .  (จุ ดชมบั้ ง ไฟพญานาค )  งบประมาณ 
10,000,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินงาน ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 
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5. จัดท าสื่ อประชาสัมพันธ์แหล่ งท่องเที่ ยวกลุ่ มจั งหวัด 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ  
6. จัดท าพ้ืนที่สัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพ่ือประชา -

สัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินงาน ก่อหนี้แล้ว เบิกจ่าย

แล้ว จ านวน1.618 ล้านบาท  
7. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร            

ที่ส าคัญ งบประมาณ 2,577,200 บาท 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ  

จังหวัดบึงกาฬ 
นายจ ารัส  นาแฉล้ม    1. ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 CS 0201 ตอนห้วย 
แทน หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ ก้านเหลือง - ดงบัง ระหว่าง กม. 138 + 500 - กม. 140 + 166 

ระยะทาง 1.666 กม. จ.บึงกาฬ เป็นการปรับช่วงกิโลเมตรในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการที่ด าเนินการใน
ปัจจุบัน งบประมาณ 41,101,000 บาท 

  ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินงานสิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 
ธ.ค. 2557 เบิกจ่ายแล้ว 32.357 ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 
8.743 ล้านบาท 

2. จัดท าสื่ อประชาสัมพันธ์แหล่ งท่องเที่ ยวกลุ่ มจั งหวัด 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
3. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร             

ที่ส าคัญ งบประมาณ 2,226,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4. โครงการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการตลาด งบประมาณ 

701,200 บาท  
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จังหวัดเลย 
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ   1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  งบประมาณ 1,000,000 บาท 
      ผลการด าเนินงาน ก่อหนี้แล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย 

2. เทศกาลงานคริสต์มาสภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย งบประมาณ 
5,000,000 บาท 
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ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่ายแล้ว 4.156 

ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย .484 ล้านบาท  
3. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตร             

ที่ส าคัญ งบประมาณ 4,014,828 บาท 
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4. โครงการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการตลาด งบประมาณ 

1,224,200 บาท  
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ที่ประชุม     ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เลขานุการ    ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  ได้มีหนังสือขอเรียนเชิญผู้ว่า 
     ราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพ่ือประชุมหารือ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 
     2557 ทั้งนี้  จะได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่อไป 

ที่ประชุม     ทราบ 
   
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ    มาลินทร์  พันธุ์เดช     ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวมาลินทร์  พันธุเ์ดช) 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

ลงชื่อ     พิชัย   พาศรี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายพิชัย   พาศรี) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 


