
รายงานประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ 

วันศุกร์ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชมุคําชะโนด  ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 
ผู้มาประชุม  
๑. นายชยพล  ธิติศักดิ ์                รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี           ประธานกรรมการ 
                  แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
๒. นายกอบเกียรติ  กาญจนะ      รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู           รองประธานกรรมการ 
         แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
๓. นายไชยยงค์  พิทักษส์ฤษดิ ์      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลย            รองประธานกรรมการ 
         แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
๔. นายมงคล  อดทน       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย           รองประธานกรรมการ 
         แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  
๕. นายจํารัส  นาแฉล้ม       หัวหน้ากลุม่งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด           องประธานกรรมการ 
         แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 
๖. นายสุขพล  อินตาพรหม      เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธาน ี                กรรมการ 
๗. นายเจษฎา  ตงศิร ิ       แทนผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๕                กรรมการ 
๘. นายประชา  ผาโคตร       แทนปลดัจังหวัดเลย                  กรรมการ 
๙. นายอาคม  พิญญศักดิ ์      เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย                 กรรมการ 
๑๐. นางวราภรณ์  อ่ิมแสงจันทร์        เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย                กรรมการ 
๑๑. นางจุฑาทิพย์  จันทรสวัสดิ ์      แทนพาณชิย์จังหวัดหนองคาย                 กรรมการ 
๑๒. นายธัชพล  ศรีถาวร       แทนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู                กรรมการ 
๑๓. นางอุตสา  จิตกระเสริม      แทนพาณชิย์จังหวัดหนองบัวลําภู                กรรมการ 
๑๔. ว่าที่ ร.ต. อัศวพล  นาจรณุ      แทนเกษตรและสหกรณจั์งหวัดบึงกาฬ                กรรมการ 
๑๕. นายชมุชน  อุตมะ       แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ               กรรมการ 
๑๖. นายมนตรี  หมวกไสว      แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย               กรรมการ 
๑๗. นายอภิวัชร์  สีสตัตรตันะกุล      แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู              กรรมการ 
๑๘. นางสาวจิราวัตน์  แก้ววิจิตร      แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี                กรรมการ 
๑๙. นางพรพรรณ  ชลประทาน      แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย                กรรมการ 
๒๐. จ.ส.อ.ฉลอง  ภูวิลัย       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูง  จังหวัดอุดรธานี              กรรมการ 
๒๑. นายธนาดุลย์  บุตรโคตร      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเมือง              กรรมการ 
         จังหวัดบึงกาฬ 
 

/๒๒.วัฒนา พิธรัตน์ ...  
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๒๒. นางวัฒนา  พิธรัตน ์       ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี              กรรมการ 
๒๓. นายธีระพันธ์  ทองทุม      ประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู           กรรมการ 
๒๔. นางไพเราะจติ  เจริญย่ิง      ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง                       กรรมการ 
         จังหวัดหนองบัวลําภู 
๒๕. นางสุรัญญา  ชานนท ์      แทนเลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย               กรรมการ 
๒๖. นายวินัย  ตรงจติพิทักษ ์      หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุดรธานี           กรรมการและ              
         แทนรองผูว้่าราชการจังหวัดอุดรธาน ี                        เลขานุการ 
๒๗. นางสาวอสิตรา  รตัตะมณี      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ                   กรรมการและ 
         สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด        ผูช้่วยเลขานุการ 
         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
         แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
๒๘. นายเชาว์วรรธน์  กราบไกรแก้ว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ          กรรมการและ 
         กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด          ผูช้่วยเลขานุการ 
         แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลย 
๒๙. นายโสภณ  ทองโสภา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและ 
         กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด        ผูช้่วยเลขานุการ 
         แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย 
๓๐. นายพรพิทักษ์  อํามาตย์ทัศน ์      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ           กรรมการและ 
         กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู   ผูช้่วยเลขานุการ 
         แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองบวัลําภู 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ               กรรมการ   ติดราชการ 
๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ             กรรมการ   ติดราชการ 
๓. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย             กรรมการ   ติดราชการ 
๔. นายกเทศมนตรีตําลบนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู         กรรมการ   ติดราชการ 
๕. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ            กรรมการ   ติดราชการ 
๖. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย           กรรมการ   ติดราชการ 
๗. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาข่า จังหวัดหนองคาย           กรรมการ   ติดราชการ 
๘. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี        กรรมการ   ติดภารกิจ 
๙. นายประพนธ์  พลอยพุ่ม ประธานคณะทํางานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สังคมอุดรธาน ี        กรรมการ   ตดิภารกิจ 
๑๐. น.ส.วารุณี  พูลศิลป์  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองคาย  กรรมการ   ตดิภารกิจ 
๑๑. ด.ต.เจนศกึ สารแสน ประธานเครือข่ายกองทุนหมุ่บ้านและชมุชนเมอืงจังหวัดหนองคาย  กรรมการ   ตดิภารกิจ 
๑๒. นายฉลาด  สอดท้าย คณะทํางานองค์กรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ         กรรมการ  ตดิภารกิจ 
๑๓. นางพิสมยั  รตันวิบูลณกุ์ล คณะทํางานองค์กรสตีอําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ         กรรมการ  ตดิภารกิจ 
 

/๑๔. ประธานหอการ ... 
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๑๔. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑           กรรมการ   ตดิภารกิจ 
๑๕. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑          กรรมการ   ตดิภารกิจ 
๑๖. หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดบึงกาฬ         กรรมการและ  ตดิราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางวลัยลักษณ์  กมลวิทย์    นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 
       สํานักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดอุดรธานี 
๒. นายพิศัลย์  อุบลพิพัชรี    แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ 
3. นายจรัส  วงษ์ธรรม     นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดฯ 
4. นางลดาวัลย์  โภคานิตย ์    นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดฯ 
5. นายวิทยา  เดชประเสริฐ    นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
6. นางสาวเกศินี  คุม้บุ่งกคล้า    นักวชิาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ สํานกับริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
7. นางรสริน  ศิริเกต ุ     เจ้าหน้าทีส่ํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
8. นางสาวมาลินทร์  พันธ์ุเดช    เจ้าหน้าทีส่ํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
9. นางสาวชาคริยา  ใจขาน    เจ้าหน้าทีส่ํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
10. นางสาววันวิสา  ศรีสโุคตร    เจ้าหน้าทีส่ํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
 เนื่องจากนายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ จึงได้มอบหมายให้ นายชยพล  ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อกล่าว
เปิดประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ คร้ังที่ ๕ / ๒๕๕๖ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธาน เนื่องจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหัวหน้ากลุ่ม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้กระผม
เป็นประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวารท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๖ 
เลขานุการ  ตามที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๑ ได้จัดส่งรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน และได้เผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ของกลุ่ม
จังหวัดฯ ท่ี www.osmnortheast-n๑.moi.go.th  หัวข้อ: การประชุม ก.บ.ก. 
แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประส่งค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หาก
ไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 

/ ระเบียบวาระที ่3 ... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ 
 ๓.๑ การกําหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ 
เลขานุการ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์

อํานวยการความปลอดภัยทางถนน แจ้งว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสําคัญที่ทํา
ให้เกิดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นลําดับต้นๆ ของประเทศไทย และคิด
เป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนับแสนบาทต่อปี ซึ่งหากไม่มีการดําเนินการ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง จะทําให้ทั้งอัตราการเสียชีวิตและความ
เสียหายต่อทรัพย์สินทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น 
ไม่สามารถดําเนินการได้โดยหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว หรือพ้ืนที่ใดพื้นที่
หนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อให้การ
กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควร
กําหนดให้ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว จึงขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
พิจารณากําหนดให้เรื่องความปลอดภัยทางถนนบรรจุเข้าอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงหรือยุทธศาสตร์ด้านสังคม หรืออาจ 
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนนอีกยุทธศาสตร์หนึ่งตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ โดยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ผ่านศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.จังหวัด) 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อํานวยการศูนย์ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามความเหมาะสมต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ   
กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๓.๐๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมงบ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ๕.๐๐๐ ล้านบาท) ดําเนินโครงการ จํานวน 
๑๐ โครงการ (รวมโครงการที่ใช่เงินเหลือจ่าย) ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จทุกโครงการ
วงเงิน ๓๐๒.๔๘๔ ล้านบาท ผลการดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๙ โครงการ     
อยู่ระหว่างดําเนินการ ๑ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๓๐๑.๗๓๖ ล้านบาท คิดเป็น   
ร้อยละ ๙๙.๗๕ ของงบประมาณที่ก่อหน้ีผูกพัน คงเหลือโครงการที่ยังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ ๑ โครงการ (๑ กิจกรรม) คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน   
เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟื้นฟูลุ่มน้ําห้วยโมง จ.บึงกาฬ 
กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยขามเปี้ย บ้านสมพร ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า  จ.บึงกาฬ 

/ งบประมาณ ... 
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งบประมาณ ๗๔๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาไม่สามารถ
ดําเนินการได้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้างรายใหม่  

นายจํารัส  นาแฉล้ม  ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างทํางานไม่ตรงสัญญา และขณะนี้ผู้รับจ้าง
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ  กําลังดําเนินการขออุทธรณ์ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๓ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ  
กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๖,๓๖๓,๐๐๐ บาท(รวมงบบริหาร
จัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ)ดําเนินโครงการ ๘ โครงการ มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

งบลงทุน 247.89 30.46 12.29 

งบประจํา 68.47 22.92 33.47 

รวม 316.36 53.38 16.87 
(เฉลี่ย) 

ที่มา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)  รวบรวม : กรมบัญชีกลาง 

** เป็นลําดับที่ 13 ของ 18 กลุม่จังหวัด ** 

ประธาน ขอให้จังหวัดทุกจังหวัดเร่งรัดดําเนินงานและเบิกจ่ายในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพราะเหลือ
เวลาประมาณ ๒ เดือน จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของประธาน 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐ 
เลขานุการ   สืบเนื่องจาก กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม

เร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐแจ้งมติท่ีประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ กําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๕๖ สําหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ให้ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ ชี้แจงเหตุผล และสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องส่ง
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาผ่อนผัน ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖  

 

/ กลุ่มจังหวดั ... 
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   กลุ่มจังหวัดฯ แจ้งยืนยันการขอผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนจํานวน
ทั้งสิ้น ๒๖ รายการ งบประมาณ ๒๒๓.๓๙ ล้านบาท  

   ต่อมาคณะกรรมการฯ แจ้งมติที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ กําหนดระยะเวลาการก่อหนี้ให้แก่หน่วยงานที่ขอผ่อนผันการก่อ
หนี้รายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. รายการท่ีขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑-๕ ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ 
ไปแล้ว ให้ก่อหนี้ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖   ให้ขยายเป็นวันที่  ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖  

๒. รายการที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ข้อ ๖.๑ ที่ดําเนินการเองให้ขยาย
เวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และรายการท่ีขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์      
ข้อ ๖.๒ -๖.๕ ให้ขยายถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ยกเว้นรายการต่อไปนี้     
ให้ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 

๒.๑ เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
เร่งด่วน จํานวน ๑๘,๕๐๖.๐๙ ล้านบาท 

      ๒.๒ งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จํานวน ๓,๒๖๓.๘๕ ล้านบาท 
  ๒.๓ โครงการที่ดําเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณชนในวงกว้าง 
มอบให้สํานักงบประมาณพิจารณาโครงการดังกล่าว 
 ๓. หน่วยงานที่ไม่แจ้งขอผ่อนผันตามรายชื่อแนบท้าย ให้ขยายเวลาถึง
วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 ๔. คณะกรรมการฯ จะไม่มีการพิจารณาผ่อนผันอีก เมื่อพ้นกําหนด
ระยะเวลาการผ่อนผัน หากมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่ายลงทุนให้
ดําเนินการขอช่องทางอื่นต่อไป 
 ๕. หน่วยงานต้องดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ภายใน ๑ เดือน หลังจากเวลาที่กําหนดผ่อนผันให้ก่อหนี้ดังกล่าวข้างต้น และ
เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ สําหรับรายการตามข้อ ๖.๑     
ให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ 
 ซึ่งได้แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและส่วนราชการจังหวัดอุดรธานีท่ีได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อทราบและดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดระยะเวลาโดย
เคร่งครัดด้วยแล้ว  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

    ๔.๒ รายงานผลการดําเนินการตามมาตราการติดตามเร่งรัดการใช่จ่ายภาครัฐ 
เลขานุการ       ๔.๒.๑ รายงานที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑-๕ ที่กรมบัญชีกลาง

อนุมัติไปแล้วให้ก่อหนี้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้ขยายเป็นวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย   

 
 / 1) โครงการพัฒนา ... 
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     ๑) โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวใหไ้ด้มาตราฐาน 
นางวลัยลักษณ์  กมลวิทย์       กิจกรรมการจัดซื้อรถรางอํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวแหล่ง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬา  ท่องเท่ียวบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จังหวัดอุดรธานี   ขอผ่อนผันตามข้อ ๑ ขณะนี้ ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  โดยว่าจ้าง
    วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็นผู้ดําเนินงาน 
     ๒) โครงการพฒันาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 
นายมงคล  อดทน      ๒.๑) กิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบหนองตอ บ้านนาบง 
หน.สนจ.หนองคาย ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอผ่อนผันตาม

ข้อ ๕ ลงนามในสัญญาและลงรายการใน PO เรียบร้อยแล้ว 
    ๒.๒) กิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบหนองวังกระจับ 

บ้านฝ้าย ต.หาดคํา อ .เมือง จ .หนองคาย งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท        
ขอผ่อนผันตามข้อ ๕ ลงนามในสัญญาและลงรายการใน PO เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

เลขานุการ       ๔.๒.๒ รายการที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ข้อ ๖.๑ ที่ดําเนินการเองให้
ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 

     ๑) โครงการพฒันาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 
นายเจษฎา  ตงศิริ       กิจกรรมก่อส ร้างระบบส่ งน้ํ า อ่ าง เก็บน้ํ าห้ วยน้ํ าทรง (ตอนล่ าง )            
สํานักชลประทานที่ ๕  บ้านโนนสมบูรณ์ ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท
    ของสํานักงานโครงการชลประทานอุดรธานี (คันคูนํ้า) เป็นโครงการที่ดําเนินการ
    เองได้ดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ ๑๘.๕๐ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

เลขานุการ       ๔.๒.๓ รายการที่ขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ข้อ ๖.๒ - ๖.๕ ให้ขยายถึงวันที่ 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ตามมติข้อ ๒.๒) 

 จังหวัดอุดรธานี ขอผ่อนผันดังนี้ 
  ๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 
นายเจษฏา  ตงศิริ         ๑.๑) กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา
สํานักชลประทานที่ ๕   หว้านใหญ่ (ระยะที่ ๒) บ้านหว้านใหญ่ ต.ดอนกลอย อ .พิบูลย์รักษ์ จ . อุดรธานี  

งบประมาณ  ๙ ,๐๐๐ ,๐๐๐  บาท  ลงนามในสัญญาและผู้ รับจ้างส่งแผน
ดําเนินงานแล้ว 

  ๑ .๒) กิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงหนองเป่งพร้อมอาคารประกอบ       
บ้านนาคําวัง ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
ลงนามในสัญญาและผู้รับจ้างส่งแผนดําเนินงานแล้ว ในส่วนงานดําเนินการเองนั้น
ได้ดําเนินการไปแล้วในบางส่วน 
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 ๑.๓) กิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงหนองทุ่งยั้งพร้อมอาคารประกอบ    
บ้านทุ่งย้ัง ต.โพนงาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลง
นามในสัญญาและผู้รับจ้างส่งแผนดําเนินงานแล้ว ส่วนงานดําเนินการเองนั้น      
ได้ดําเนินการไปแล้วในบางส่วน 

เลขานุการ     ๑.๔) กิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงหนองบะพอกพร้อมอาคารประกอบ 
บ้านโปร่ง ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
อยู่ในความรับผิดชอบของ อ.ศรีธาตุ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การเบิกจ่าย 

 ๑.๕) กิจกรรมขุดลอกหนองศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 
งบประมาณ ๑๐,๐๓๘,๓๐๐ บาท อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากร
น้ําภาค ๓ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว 

๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง  
เป็นระบบ 
     กิจกรรมขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ําแหล่งน้ําหนองสาธารณะ
บ้านบ่อโคลน ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท     
อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 ลงนามในสัญญาแล้ว 

     ๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
นางวลัยลักษณ์  กมลวิทย์       กิจกรรมก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวและปรับปรุงแหล่ง      
แทน ท่องเที่ยวและกีฬา  ท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง จ .อุดรธานี งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท     
จังหวัดอุดรธานี   ขอผ่อนผันตามข้อ ๖.๓ ขณะนี้อยู่ในระหว่างประกาศเชิญชวน และจะดําเนินการ
    ประมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบออนไลน์ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ และคาดว่า
    จะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

นายจํารัส  นาแฉล้ม  จังหวัดบึงกาฬ ขอผ่อนผันดังนี้ 
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ  ๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง   

เป็นระบบ 
    ๑.๑) กิจกรรมขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ําแหล่งนํ้าหนองนกไข่

บ้านอู่คํา ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ขอผ่อนผัน
ตามข้อ ๖.๓ 

    ๑.๒) กิจกรรมขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ําแหล่งน้ําหนองจันทร์
บ้านหนองจันทร์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ ๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท  
ขอผ่อนผันตามข้อ ๖.๓  

  สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากต้องมีการปรับแบบแปลนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นท่ีในชุมชน โดยมีงบประมาณเหลือจากการปรับแบบของทั้ง ๒ 
กิจกรรม รวม ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะนําไปรวมกับเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้
เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายในลําดับต่อไป คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
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  ๒) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

    ๒.๑) กิจกรรมซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.๔๐๑๕ แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๐๒๖ – น้ําตกถ้ําพระ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง ๐.๙ กม.
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

    ๒.๒) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนสี่แยก บึงกาฬ – 
คอสะพานห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม. ๑๓๖ + ๗๐๐ – กม.๑๓๘ + ๐๒๕ 
จ.บึงกาฬ (ทางไป จ.นครพนม) งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ตัวผู้รับจ้าง
แล้ว ลงนามในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ
งวดท่ี ๑ 

     ๒.๓) กิจกรรมซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.๓๐๐๙ แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ – บ้านโนนจําปา อ.เมืองบึงกาฬ อ.เซกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 
ระยะทาง ๓ กม. งบประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาและตรวจรับ
งานจ้างเรยีบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

     ๒.๔) กิจกรรมซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก. ๓๐๑๓ แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๑๒ – บ้านหนองขาม อ.เมืองบึงกาฬ และ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
ระยะทาง ๔ กม. งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง
จะส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และจะดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ 

นายกอบเกียรติ  กาญจนะ จังหวัดหนองบัวลําภู ขอผ่อนผันดังน้ี 
รอง ผวจ.หนองบัวลําภู  ๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง  

เป็นระบบ 
      ๑.๑) กิจกรรมขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ําแหล่งน้ําหนอง

สาธารณะ บ้านโคกกลาง ต.บ้านโคก อ.สวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ 
๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายใน
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

      ๑.๒) กิจกรรมขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ําแหล่งน้ําหนอง  
ทามไฮ  บ้านกุดผึ้ ง ต .กุดผึ้ ง อ .สุวรรณคูหา จ .หนองบัวลําภู งบประมาณ 
๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายใน
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

      ๑.๓) กิจกรรมขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.หนองบัวลําภู                
๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอผ่อนผันตามข้อ ๖.๕ ลงนามในสัญญาแล้ว สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ 
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  ๒) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตฐาน 
      ๒.๑) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฉลองพุทธชยันตีหนองบัวลําภู 

งบประมาณ ๓ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว กําหนดระยะเวลา
ดําเนินงาน จํานวน ๑๔๐ วัน 

      ๒.๒) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างหอพระบาง วัดมหาชัย   
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ ๑๔,๘๐๑,๘๑๐ บาท ลงนามใน
สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างลง PO ในระบบ คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้เสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นการลงนามในสัญญาคร่อมปีงบประมาณ สาเหตุ
จากการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายท่ีมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ
ราชการ และได้รับแจ้งเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. สํานักงบประมาณ และกลุ่มจังหวัดฯ 
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งยังเป็นสถาปัตยกรรมขั้นสูงที่ต้องใช้วิศวกรที่
เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะมาออกแบบ หาตัวผู้รับจ้างยาก 

นายไชยยงค์  พิทักษ์สฤษดิ์ จังหวัดเลย ขอผ่อนผันดังนี้ 
หน.สนจ.เลย  ๑) โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ   

อาเซียน (AEC) 
        กิจกรรมก่อสร้างอาคารสํานักงานด่านศุลกากรท่าลี่  จ . เลย 

งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการลง PO     
ในระบบ 

  ๒) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

       กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอนวังสําราญ – วังสะพุง 
กม.๑๐๐ + ๒๔๘ – กม.๑๐๓ + ๑๐๐ จ.เลย ระยะทาง ๒.๘๕๒ กม. งบประมาณ 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว และได้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
แล้ว จํานวน ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

นายมงคล  อดทน จังหวัดหนองคาย ขอผ่อนผันดังนี้ 
หน.สนจ.หนองคาย  ๑) โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ   

อาเซียน (AEC) 
โครงการพัฒนาด่ านพรมแดน  จ .หนองคาย  งบประมาณ 

๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญา งบประมาณ ๑๘,๙๔๐,๐๐๐ บาท และได้
ดําเนินการจัดส่งสัญญาให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการ
ตรวจสอบเลข e-GP เพื่อจัดทํา PO     
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ประธาน เมื่อลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วให้บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP และ PO 
ในระบบ GFMIS ให้เรียบร้อย เพ่ือเป็นการยืนยันการใช้งบประมาณไว้ล่วงหน้า   
ในระบบและเพื่อความสะดวกในการกันเงินหรือขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของประธาน โดยให้สํานักงานจังหวัดในกลุ่ม
จังหวัดประสานส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการให้เร่งรัดดําเนินการโดยเคร่งครัด 

 ๔.๓ การใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

      ๔.๓.๑ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย 
เลขานุการ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕5 ลงวันที่ ๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ ข้อ ๒๕ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมี
อํานาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใดๆ ยกเว้น 
งบบุคลากรภายใต้แผนงานเดียวกัน ที่ เหลือจ่ายจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ได้ แต่มิให้นําไปใช้จ่าย
เป็นรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ และมิให้นําไปใช้จ่ายหรือสมทบจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กําหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแล้ว 

  ตามประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ กําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ ๑ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายฯ ท่ีไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดกิจกรรม พ้ืนที่ดําเนินโครงการ งบรายจ่าย
เป้าหมายโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ หรือการนําโครงการอื่นที่อ ยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปีมาดําเนินการแทนโครงการเดิม และตามข้อ ๓ เป็น
อํานาจของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดในการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. เมื่อ 
ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้วให้ดําเนินการตามข้อ ๔ คือ ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

  ข้อ ๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดนอกเหนือจาก ข้อ ๑ ให้ถือเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่
มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด และข้อ ๕ กรณีมีความ
ประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. แล้วหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนําเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

/ แบบบูรณาการ... 
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แบบบูรณาการด้านแผนและงบประมาณ (อ.ก.น.จ.) และทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณทราบต่อไป 

      ข้อ ๖ การใช้งบประมาณเหลือจ่ายท่ีได้ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของโครงการแล้ว ให้นําความในข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้บังคับ    
โดยอนุโลม  

มติที่ประชุม   รับทราบ และใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่าย 

๔.๓.๒ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่าย 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบประมาณทั้งสิ้น 
๓๑๑,๓๖๓,๖๐๐ บาท (ไม่รวมงบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) ดําเนิน
โครงการ จํานวน ๘ โครงการ ผลการดําเนินงานแยกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

นายมงคล  อดทน  จังหวัดหนองคายได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท จํานวน             
หน.สนจ.หนองคาย  ๔ โครงการ ก่อหนี้แล้วเสร็จ ๔๘,๓๗๓,๗๔๒ บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้
    ๑๑,๖๒๖,๒๕๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๗๗๖,๖๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๖ ของ
    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
     ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจํานวน ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนิน 
    โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑) โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยปรับปรุง
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเก่า ให้เป็นศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว 
ในเบื้องต้นให้โยธาธิการและผังเมืองออกแบบแล้ว 

๒) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยว สายบ้านวังน้ํามอก       
ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท   
โดยขอเปลี่ยนจากงบดําเนินงานเป็นงบลงทุน 

สําหรับเงินส่วนท่ีเหลือจ่าย จํานวน ๒,๑๒๖,๒๕๘ บาท ขอส่งคืนกลุ่ม
จังหวัดฯ 

ความเห็นที่ประชุม เป็นโครงการที่ไม่อยู่ใน Y๒ แต่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และตําแหน่งการ
พัฒนาของกลุ่มจังหวัดฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบและเสนอขอความเห็นชอบต่อ 
อ.ก.น.จ. ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดหนองคาย ทั้ง ๒ โครงการ และให้จังหวัด
หนองคายส่งรายละเอียดโครงการให้กลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ       
อ.ก.น.จ. ต่อไป 

/ นายกอบเกียรติ ... 
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นายกอบเกียรติ  กาญจนะ จังหวัดหนองบัวลําภู ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๙,๘๗๗,๖๐๐ บาท จํานวน     
รอง ผวจ. หนองบัวลําภู  ๔ โครงการ และได้ก่อหนี้แล้วเสร็จทุกโครงการ มี เงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้
    ๑๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๙๖๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๙ ของ
    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ขอความเห็นชอบใช้ เงินเหลือจ่ายเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงวนอุทยานน้ําตกเฒ่าโต้          
ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งเป็น
กิจกรรมสํารองใน Y๒ แต่เนื่องจากงบเหลือจ่ายมีไม่เพียงพอ จึงขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมปรับปรุงเว็ปไซต์จังหวัดหนองบัวลําภู 
เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หนองบัวลําภูมีดีราชินีข้าวเหนียว ข้าวผัวหลง 
งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีความเร่งด่วนกว่า 

ความเห็นที่ประชุม เป็นการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่อยู่ใน Y๒ ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และอยู่ในอํานาจของ ก.บ.ก. เห็นควรให้ความ
เห็นชอบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดหนองบัวลําภู และให้จังหวัดหนองบัวลําภู
ส่งคืนเงินเหลือจ่ายให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อจะสร้างรหัสโครงการ/กิจกรรมใหม่   
พร้อมจัดทําเอกสารเบิกจ่ายแทนกันให้ต่อไป โดยสามารถดําเนินการก่อหน้ีได้ทันที 

นายไชยยงค์  พิทักษ์สฤษดิ์ จังหวัดเลย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ โครงการ   
หน.สนจ.เลย   ก่อหนี้แล้วเสร็จทุกโครงการ ๕๙,๓๑๖,๓๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการก่อหนี้
    ๑๘๓,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๙๕๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๒ ของ
    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ขอความเห็นชอบใช้เ งินเหลือจ่ายเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ศูนย์การเรียนรู้
โฮมเสตย์บ้านนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย งบประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งเป็น
กิจกรรมสํารองใน Y๒ และขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เป็นการติดตามประเมินผล
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดด้านการท่องเท่ียว 
เนื่องจากกิจกรรมเดิมต้องใช้งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณที่
เหลือจ่ายมีไม่เพียงพอ 

ความเห็นท่ีประชุม เป็นการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่อยู่ใน Y๒ ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และอยู่ในอํานาจของ ก.บ.ก. เห็นควรให้ความ
เห็นชอบ 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดเลย และให้จังหวัดเลยส่งคืนเงินเหลือจ่าย
ให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อจะสร้างหรัสโครงการใหม่ พร้อมจัดทําเอกสารเบิกจ่ายแทน
กันให้ต่อไป โดยสามารถดําเนินการก่อหนี้ได้ทันที 

/ นายจํารัส ... 
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นายจํารัส  นาแฉล้ม  จังหวัดบึงกาฬ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ โครงการ      
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ  ก่อหนี้แล้ว 67,938,472 บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๒,๓๔๒,๐๐๐ บาท  คิดเป็น  
    ร้อยละ  ๓ .๓๒  ของ งบประมาณที ่ ไ ด้รับ จัดส ร รมีเงินเหลือจ่ายจากการ     
    ก่อหนี้ ณ ปัจจุบัน 811,528 บาท และเหลือจ่ายจากการปรับแบบของ
    กิจกรรมขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ํา แหล่งน้ําหนองนกไข่และ      
    แหล่งน้ํา หนองน้ําจันทร์ จํานวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท รวม เป็น เ งิน เหลือจ่า ย  
    ทั้งสิ้น 2,061,528 บาท  

ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาระบบ       
โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมปรับปรุง
ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกถํ้าพระ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นการเพ่ิม
เป้าหมายของโครงการเดิมที่ได้รับงบประมาณแล้ว ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะทาง 
900 เมตร โดยต่อยอดโครงการเดิม ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว 5๐๐ เมตร 
งบประมาณ ๒,061,๕๒8 บาท 

ความเห็นที่ประชุม เป็นกิจกรรมที่ไม่อยู่ใน Y๒ ถือว่ามีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปี แต่มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และตําแหน่งการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดฯ เห็นควรให้
ความเห็นชอบและขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.น.จ. ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใช้ เงิน เหลือจ่ายของจั งหวัด บึงกาฬ  และให้ จังหวัดบึงกาฬ             
ส่งรายละเอียดโครงการให้กลุ่มจังหวัดฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.น.จ. ต่อไป 

เลขานุการ จังหวัดอุดรธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕๙,๙๐๑,๙๐๐ บาท ดําเนิน
โครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๗๖,๔๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๐ 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อหนี้แล้ว ๔๖,๖๘๔,๗๑๔ บาท มีเงินเหลือจ่าย  
ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 

- เหลือจากการก่อหนี้ผูกพัน 5,304,531 บาท  
  - เหลือจากการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ๑,๕๘๔,๑๐๐ บาท 
  - จังหวัดหนองคายที่ส่งคืน จํานวน 2,126,258 บาท  
     รวมมีเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น 9,014,889 บาท 
  ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายท้ังหมด เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโฮมเสตย์ บ้านหนองกุง-
หนองเจริญ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
(โครงการใน Y๒) และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม พื้นท่ีดําเนินการ    
เป็นกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาข่าและประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดธานี 
งบประมาณ 9,014,889 บาท โดยขอสมทบเงินเหลือจ่ายที่อาจจะเหลือจ่ายจาก

/ ตารางกิจกรรม ... 
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โครงการต่างๆ ท่ีอยู่ระหว่างการก่อหนี้ นํามาสมทบและดําเนินกิจกรรมภายใต้
งบประมาณที่เหลือสุทธิ ประกอบด้วย 

ที่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ (บ.) หน่วยรับผิดชอบ 

1 - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ตลาดผ้านาข่าบนถนนสายหลัก 
(หมายเลข 2)  จํานวน 3 ป้าย 
- ก่อสร้างซุม้ประตูทางเข้า 
- หลังคาคลุมทางเดิน 
ระยะทาง 130 เมตร 
- ก่อสร้างบูธจําหน่ายสินค้า
และร้านอาหารภายในตลาดผ้า
นาข่า 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า และ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
- แผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทาง 

250,000 
 
 

2,000,000 
1,200,000 

 
1,000,000 

 
 

760,000 
 

150,000 

สนง.โยธาธิการ 
และผังเมือง  
จ.อุดรธานี 

2 จั ด ง านส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ตล าด 
(Event Market) 

1,654,889 สนง.พัฒนาชุมชน  
จ.อุดรธานี 

3 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ LED 
ขนาด 4x6 เมตร  พร้อมติดตั้ง
ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

2,000,000 สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

รวมทั้งสิ้น 9,014,889  
 
ความเห็นที่ประชุม เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการใน Y๒ ไม่มีผลกระทบต่อ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงของกลุ่มจังหวัด 
เมื่อดําเนินการปรับปรุงแล้วจะเกิดประโยชน์กับหลายจังหวัด เห็นควรให้ความ
เห็นชอบ และเสนอให้ติดไฟสัญญาณจราจรเพิ่มเติมตรงบริเวณทางกลับรถเข้า
แหล่งท่องเท่ียวบ้านนาข่า 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใช้เงินเหลือจ่ายในส่วนของจังหวัดอุดรธานี และให้นําเงินเหลือจ่ายที่
อาจได้จากการก่อหนี้ของจังหวัดอุดรธานี หรือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมาดําเนินการ 
โดยจัดลําดับความสําคัญและงบประมาณของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 
 ๕.๑ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

/ นางวลัยลักษณ์..... 
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นางวลัยลักษณ์  กมลวิทย์  สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานีได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนิน
แทน ท่องเที่ยวและกีฬา  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดอุดรธานี   มรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ประกอบดว้ย 
    ๑) จัดซื้อรถรางอํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว  งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๒) ปรับปรุงห้องจําหน่ายสินค้า         งบประมาณ  ๓๗๐,๐๐๐   บาท 
    ๓) ปรับพื้นที่ด้านหลังลานวัฒนธรรม        งบประมาณ  ๑๑๔,๐๐๐   บาท 
    ๔) ก่อสร้างอาคารห้องน้ํา          งบประมาณ  ๗๕๐,๐๐๐   บาท 
    ๕) ก่อสร้างอาคารรองรับนักท่องเที่ยว        งบประมาณ  ๘๕๐,๐๐๐   บาท 
    ๖) ก่อสร้างท่าน้ําบึงนาคํา          งบประมาณ  ๒๗๐,๐๐๐   บาท 
    ๗) ปรับปรุงสะพานศาลาทรงงาน         งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท 
    ๘) ปรับปรุงภูมิทัศน์          งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๙) ก่อสร้างซุ้มประตูหน้าศูนย์เจบิก         งบประมาณ  ๑๔๖,๐๐๐   บาท 

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยปรับกิจกรรมที่ ๖) จากการ     
ก่อสร้างท่าน้ําบึงนาคํา เป็นก่อสร้างอัฒจรรย์โครงเหล็ก (เคลื่อนที่) งบประมาณ 
๒๗๐,๐๐๐ บาท เท่าเดิม เน่ืองจาก การก่อสร้างท่าน้ําต้องออกแบบโครงสร้าง   
ให้สามารถรับน้ําหนักได้ เพ่ีอความปลอดภัยของผู้ใช้งาน แต่งบประมาณที่ได้รับมี
น้อยไม่สามารถดําเนินการได้ จึงขอปรับเป็นการก่อสร้างอัฒจรรย์โครงเหล็ก
เคลื่อนที่ได้ ซึ่งสามารถดําเนินการได้ในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และสามารถใช้
ประโยชน์ได้มากกว่า โดยเฉพาะในช่วงการจัดงานมรดกโลกที่มีผู้มาเที่ยวงาน
จํานวนมาก  ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 2) – 9) จะมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในวันที่ 9 
สิงหาคม 2556 ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจาการก่อหนี้ ขออนุมัตินําไปรวมใน
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาข่าและประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดธานี 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ ได้มาตรฐาน  เพื่อให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ 6)  และเห็นชอบให้มีการนําเงินเหลือจ่ายจาก
การจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมที่ 2) - 9) ไปรวมกับกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้าน
นาข่าและประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดธานี ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

    

เลิกประชุมเวลา ๑๑.1๐ น. 

     ลงชื่อ       วิทยา เดชประเสริฐ 
      (นายวิทยา  เดชประเสริฐ) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
      ผู้จดรายงานการประชุม 


