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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 5/2557

วันศุกรท่ี 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


1. นายณรงค พลละเอียด รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ

2. นายธนวัฒน พลอยโสภณ รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธาน
กรรมการ

3. นายจํารัส นาแฉลม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธาน
กรรมการ

4. นายพรพิทักษ  อํามาตยทัศน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธาน
กรรมการ

5. นายสุขพล อินตาพรหม เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
6. นายบวรศักดิ์  สิงหเชิดชูวงศ (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นางวราภรณ อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
8. นายอาคม พิญญศักดิ์ เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
9. นายกิตติพงศ เพชรจันทรธเนศ (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
10. นายชาญยุทธ วันดี พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
11. นางสุรัตดาร นิลหม่ืนไวย ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นายทวีศักดิ์ มหารัตนวงศ เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
13. นายวิโรจน พิเภก พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นายธงชัย ปญญาทิพย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
15. นางปติพร บัวคํา (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
16. นายอภิวัชร   สีสัตตรัตนะกุล (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ

/17.นายจรูญ...



~ 2 ~

17. นายจรูญ  แสนพิมพ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
18. นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
19. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

20. นายกอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง
จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

21. จ.ส.อ.ฉลอง   ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

22. นายชาญชัย บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

23. นายธนาดุล บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

24. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

25. นางวัฒนา พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจังหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

26. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

27. นายมงคล สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
28. นางเกสร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ

29. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

30. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

31. นายพิชัย พาศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

กรรมการ/เลขานุการ
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32. นายชาญชัย คงทัน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

33. นายบัญญัติ ศรีอุทัย หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

34. นายโสภณ ทองโสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

35. นางสาวกรรณิการ ตะเมือง เจาหนาวิเคราะหนโยบายและแผน
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม

1. ผูวาราชการจังหวัดเลย รองประธานกรรมการ ติดราชการ
2. พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
5. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
7. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

8. นางสวรรค บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
9. นายเชิด สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน

จังหวัดเลย
กรรมการ ติดภารกิจ

10. นางพิสมัย สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
11. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ

/12.นางพิศมัย ...
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12. นางพศิมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรี
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม

1. นายจรัส  วงษธรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
2. นางลดาวัลย โภคานิตย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
3. นางสาวเกศิณี คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
4. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
5. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
6. นางสาวชาคริยา    ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
7. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน เน่ืองจากนายเสนีย จิตตเกษม ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ติดราชการไมสามารถเขารวมประชุมได จึงมอบหมายให
นายณรงค พลละเอียด รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี แทน ซึ่งเปน
การประชุม ครั้งที่ 5/2557

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 4/2557

เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดจัดประชุม ก.บ.ก.
ครั้งที่ 4/2557 เม่ือวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 ซึ่งไดจัดสง
รายงานการประชุมใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเบื้องตน ตามหนังสือ
กลุมจังหวัดฯ ที่ มท 0224 (อด) /ว 1122 ลงวันที่ 13 มิถุนายน
2557 และดูรายละเอียด ไดทาง www.osmnortheast-n1.moi.go.th
หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก.

/มติที่ประชุม ...
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มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อทราบ

เลขานุการ 3 . 1 สํ านั ก ง าน  ก . พ . ร . ใ น ฐ าน ะฝ า ย เ ลข านุ ก า ร  ก . น . จ .
ไดซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ดังนี้

3.1.1 ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการกอหน้ี
ผูกพันโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ใหทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และใหจังหวัดและกลุมจังหวัด
เรงดําเนินการและเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30
กันยายน 2557 พรอมรายรายงานสํานักงบประมาณตามแบบฟอรม
ที่กําหนดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

3.1.2 กรณีที่จั งหวัดและกลุมจังหวัดไมสามารถ
ดําเนินการตามขอ 1 ไดใหดําเนินการ ดังน้ี

(1) กรณีที่จังหวัดและกลุมจังหวัดมีความ
จําเปนตองดําเนินโครงการเดิมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดรายงานตอ สํานักงาน
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

(2) กรณีที่จังหวัดและกลุมจังหวัดพิจารณา
เห็นวา มีเหตุผลความจําเปนที่จะไมดําเนินโครงการเดิมตามขอ 3.1.1
ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดพิจารณานําโครงการที่อยูในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ที่ยังไมไดรับงบประมาณ หรือเคยไดรับงบประมาณแตนําไปขอโอน
เปล่ียนแปลงแลวน้ัน มาใชดําเนินการแทนเปนลําดับแรกกอน ภายใน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557

3.1.3 กรณีที่จังหวัดและกลุมจังหวัดพิจารณาเห็นวา
มีความจํ า เปนอย า งยิ่ งที่ ไ ม สามารถดํ า เ นินการตามขอ 3 .1 .1
และขอ 3.1.2 ได แตไมสามารถเริ่มดําเนินการหรือกอหน้ีผูกพันไดทัน
ภายใน 30 มิถุนายน 2557 ขอใหจังหวัดและกลุมจังหวัดพิจารณาโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณจากโครงการเดิมเพื่อนําไปชดเชยคางาน
ส่ิงกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได หรือดําเนินโครงการที่มีขอผูกพัน
ตามกฎหมายเปนลําดับแรกกอน

/3.1.4 สําหรับ...
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3.1.4 สําหรับเงินกันเหล่ือมปที่ยังไม มีขอผูกพัน
ใหจังหวัดและกลุมจังหวัด พิจารณาทบทวนความจําเปน โดยหากยังมี
ความจําเปน ขอใหเรงรัดดําเนินการจัดทําขอผูกพันและเบิกจายโดยเร็ว

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ  ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งส้ิน 8 โครงการ (54 กิจกรรมยอย)
งบประมาณ 311.363 ลบ. แลวเสร็จ 3 โครงการ (45 กิจกรรมยอย)
อยูระหวางดําเนินการ 4 โครงการ (8 กิจกรรมยอย) เบิกจายแลว
269 . 895 ลบ . คิ ด เ ป น ร อ ย ละ 92 . 92 จ ากว ง เ งิ นก อห น้ี
290.435 ลบ.

จังหวัดที่เบิกจายไดสูงสุดคือ คือ จ.บึงกาฬ เบิกจายแลวเสร็จ
รองลงมา จ.หนองคาย รอยละ 98.02 จ.เลย รอยละ 93.73
จ.หนองบัวลําภู รอยละ 82.63 และ จ.อุดรธานี รอยละ 81.18

นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งส้ิน 7 โครงการ (63 กิจกรรมยอย)
งบประมาณ 325.000 ลบ. ดํา เ นินการแลวเสร็จ – โครงการ
(11 กิจกรรมยอย)

ผลการเบิกจายภาพรวม 120.395 ลบ. คิดเปน รอยละ 37.04
ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร จังหวัดที่เบิกจายไดสูงสุดคือ จ.หนองบัวลําภู
รอยละ 69.29 รองลงมา จ.อุดรธานี รอยละ 50.64 จ.บึงกาฬ รอยละ
35.90 จ.เลย รอยละ 24.77 และ จ.หนองคาย รอยละ 0.24

/ที่ประชุม...

ยอดเงินเหลือจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดอุดรธานี มีเงินเหลือจาย
จํานวน 130,159.20 บาท และจังหวัดหนองคาย จํานวน
219,000 บาท รวมเปนเงินคงเหลือทั้งส้ิน 349,159.20 บาท
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ที่ประชุม รับทราบ

3.4 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปกลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เสนอขอ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้ ง ส้ิน 16 โครงการ งบประมาณ
684,533,330 บาท แยกรายละเอียดตามประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี

3.4.1 ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตร
ให ไดมาตรฐานอยางครบวงจร จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ
147,274,430 บาท

3.4.2 ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการลงทุน อุตสาหกรรม และการคา จํานวน 5 โครงการ
งบประมาณ 102,306,100 บาท

3.4.3 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว
จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 429,952,800 บาท

3.4.4 คาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ งบประมาณ 5,000,000 บาท

ในเบื้องตนไดรับการประสานจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วาใหความ
เห็นชอบทุกโครงการ ขณะน้ีอยูในข้ันตอนการจัดเตรียมขอมูลเพื่อขอความ
เห็นชอบ จาก คสช. ตอไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติใชงบประมาณเหลือจายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เลขานุการ จั งห วัด อุด ร ธา นี  ไ ด รั บ จั ดสร ร งบประมาณ รวมทั้ ง ส้ิ น
66,780,722 บาท ไม รวมงบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
มีงบประมาณเหลือจายจากการกอหน้ีผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 จํานวน 200,000 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

/นายธนวัฒน...
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นายธนวัฒน  พลอยโสภณ
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

ขอความเห็นชอบที่ประชุมใชเงินเหลือจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ดังน้ี

1. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มีเงินเหลือจายที่ขอใชในสวนของ 2 จังหวัด คือ จังหวัด
อุดรธานี จํานวน 130,159.20 บาท และจังหวัดหนองคาย จํานวน
219,000 บาท รวมเปนเงินงบประมาณทั้งส้ิน 349,159.20 บาท
โดยขอใชคือ โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน กิจกรรม
ปรับปรุงหองแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเ กียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานที่ทองเที่ยวพิพิธภัณฑสัตวนํ้า
จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 349,000 บาท

2. งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 มีเงินเหลือจายที่ขอใชในสวนของ 3 จังหวัด คือ จังหวัด
อุดรธานี จํานวน 200,000 บาท จังหวัดหนองคาย จํานวน 254,000
บาท และจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 225,732 บาท รวมเปนเงิน
งบประมาณทั้งส้ิน 679,732 บาท  โดยขอใชคือ โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด ใหไดมาตรฐานเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน กิจกรรม : ปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน แหลงทองเที่ยว
พิพิธภัณฑสัตวนํ้า จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 679,000 บาท

ที่ประชุม เห็นชอบ

นายพรพิทักษ  อํามาตยทัศน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ประชุม เห็นชอบ
/นายบัญญัติ...

จังหวัดหนองคาย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งส้ิน
64,127,650 บาท ไม รวมงบบริหารจัดการแบบบู รณาการ
มีงบประมาณเหลือจายจากการกอหน้ีผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 จํานวน 254,100 บาท

จั งห วัดหนองบัว ลําภู  ได รับการจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้ ง ส้ิน 63,711,400 บาท ไมรวมงบบริหารจัดการ -
แบบบูรณาการ มีงบประมาณเหลือจายจากการกอหน้ีผูกพัน ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 จํานวน 71,000 บาท

ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจาย โครงการประชาสัมพันธ
และสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด กิจกรรม : จัดทําปาย
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ
71,000 บาท
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นายบัญญัติ ศรีอุทัย
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

ที่ประชุม เห็นชอบ

นายจํารัส  นาแฉลม
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

ที่ประชุม ทราบ
4.2 จังหวัดอุดรธานีขอเปล่ียนแปลงหนวยดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปกลุมจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการ
ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด กิจกรรม จัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว กลุมจังหวัด งบประมาณ
1,000,000 บาท หนวยดําเนินการเดิม สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุดรธานี เปล่ียนเปน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืน ๆ
- ไมมี -

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ พิชัย  พาศรี ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายพิชัย  พาศรี)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

จังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ ง ส้ิน
58,239,028 บาท ไมรวมงบบริหารจัดการแบบบูรณาการ มี
งบประมาณเหลือจายจากการกอหน้ีผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 จํานวน 24,500

ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจาย โครงการพัฒนาบุคลากร
และเครือขายดานการทองเที่ยว กิจกรรม : บริหารจัดการ
และการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปกลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
งบประมาณ 24,500 บาท

จั ง ห วั ด บึ ง ก า ฬ  ไ ด รั บ ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
รวมทั้ ง ส้ิน 71,058,200 บาท ไมรวมงบบริหารจัดการ -
แบบบูรณาการ มีงบประมาณเหลือจายจากการกอหน้ีผูกพัน ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 จํานวน 225,732 บาท ไมขอใช และสงคืนให
กลุมจังหวัด


