รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕
วันจันทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ หองคําชะโนด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
***************************************
ผูมาประชุม
1. นายแกนเพชร ชวงรังษี
2. นายสาโรช แสงอรุณ
3. นายมงคล อดทน

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
รองประธานกรรมการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
รองประธานกรรมการ
แทนผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู
รองประธานกรรมการ
4. นายชาญยุทธ วันดี
แทนผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
5.. นางพรพรรณ สุวรรณรินทร พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
แทนผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
6. นายเชาววรรธน กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
แทนผูวาราชการจังหวัดเลย
7. นางสุวรรณี ศิริวรรณหอม แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
กรรมการ
8. นายบรรเจิด สิทธิจู
แทนผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 5
9. นางพัชรียา พลับแกว
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดฯ
กรรมการ
10. นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
11. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวินัย
นายกองคการองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง จ.อุดรธานี กรรมการ
12. นางพรพรรณ ชลประทาน หัวหนาฝายงานแผนและงบประมาณ
กรรมการ
แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จ.หนองคาย
13. น.ส.พัชนพร พันธชัน นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
กรรมการ
แทนพาณิชยจังหวัดหนองคาย
14. นางวราภรณ อิ่มแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
15. นายกิตติศักดิ์ บุญเปย
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย
16. นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตําบลนากลาง จ.หนองบัวลําภู
กรรมการ
17. นายชัชพล ศรีถาวร
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรพัฒนาชุมชน
กรรมการ
แทนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู
18. นางอุตรา จิตกระเสริม
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
กรรมการ
แทนพาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู
19. นายวินัย เสียงเสนาะรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
/20. จิรัฐถิติกาล โพธิผล.....

-220. นายจิรัฐถิติกาล โพธิผล
21. นายสมภพ สุนันทนาม

เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ
22. นายประชา ผาโคตร
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
กรรมการ
แทนปลัดจังหวัดเลย
23. นายอาคม พิญญศักดิ์
เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
กรรมการ
24. นายสุรชัย แสงสฤทธิ์ เลขาธิการหอการคากลุมจังหวัดฯ
กรรมการ
แทนประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
25. ด.ต. เจนศึก สารแสน
ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
กรรมการ
จังหวัดหนองคาย
26. นายธีระพันธ ทองทุม
ภาคประชาสังคม จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
27. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
ภาคประชาสังคม จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
28. นายประพนธ พลอยพุม
ประธานคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กรรมการ
ภาคประชาสังคม จังหวัดเลย
กรรมการ
29. นางวัฒนา พิธรัตน
ภาคประชาสังคม จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
30. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี
กรรมการและ
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
ผูชวยเลขานุการ
31. นายพรพิทักษ อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการและ
แทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
ผูชวยเลขานุการ
32. นายไตรรัตน คุณแกว
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
แทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
ผูชวยเลขานุการ
33 นายเชาววรรธน กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
แทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
3. นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
กรรมการ
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย
กรรมการ
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
6. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
7. นายกเทศมนตรีตําบลนาอาน จังหวัดเลย
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

/14.นายกองคการ.....

-38. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย
กรรมการ
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลจุมพล จังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
11. นายภาคภูมิ ปุผมาศ
กรรมการ
ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม จังหวัดอุดรธานี
12. นางสวรรค บุญจันทร
กรรมการ
ภาคประชาสังคมจังหวัดหนองคาย
13. นายฉลาด สอดทาย
กรรมการ
ภาคประชาสังคมจังหวัดบึงกาฬ
14. นางพิสมัย รัตนวิบูรณกุล
กรรมการ
ภาคประชาสังคมจังหวัดบึงกาฬ
15. นางสาววารุณี พูลศิลป
กรรมการ
ผูประสานงานมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายธรรมชาติ คําตา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
2. นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ
พาณิชยจังหวัดอุดรธานี
3. นายจิรวัฒน ไชยศรี
พาณิชยจังหวัดเลย
4. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงาน osm
5. นายจรัส วงษธรรม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงาน osm
6. นางลดาวัลย โภคานิตย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงาน osm
7. นายยงยุทธ ถิ่นแถลบนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงาน osm
8. นางสาวเกศินี คุมบุงคลา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สํานักงาน osm
9. นางรสริน ศิริเกตุ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงาน osm
เจาหนาที่ธุรการ
สํานักงาน osm
10. นางสาวชาคริยา ใจขาน
11. นายจิโรจ แกวโวหาร
พนักงานบริการ
สํานักงาน osm
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อกลาวเปดประชุมแลว นายแกนเพชร ชวงรังสี ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

-4ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
(- ไมมี -)

ระเบียบวาระที่ ๒
น.ส.อสิตรา รัตตะมณี
รก.วิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ฝายเลขานุการฯไดจัดสงรายงานการประชุม ก.บ.ก.ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2555 ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว หากกรรมการทานใดประสงคจะ
แกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีการแกไข ถือวารับรอง
รายงานการประชุมแลว

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

น.ส.อสิตรา รัตตะมณี
๓.๑ มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ
รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผน พ.ศ.๒๕๕๕ ของจังหวัดและกลุมจังหวัด
ชํานาญการพิเศษ
ก.น.จ.แจงมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผูแทน
ราษฎร เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งนายธนิตพล ไชยนันท เปนประธานกรรมาธิการ
เห็นชอบให ก.พ.ร.ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ.และสํานักงบประมาณ เรงรัดติดตามการใช
จายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหเสร็จสิ้น
ภายในปงบประมาณ ทั้งนี้ กลุมจังหวัดฯไดแจงจังหวัดในกลุมจังหวัดและสวนราชการที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการในสวนของจังหวัดอุดรธานี เพื่อทราบและดําเนินการ
ตามมาตรการดังกลาวโดยเครงครัดดวยแลว ตาม น.ดวนที่สุด ที่ มท ๐๒๔๔(อด)/93๗๗
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สรุปดังนี้
(๑) ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดเรงรัดใหมีการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
ไมนอยกวารอยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของจังหวัดและกลุม
จังหวัด เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔ ของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
(๒) เรงรัดการกอหนี้ผูกพันรายจายลงทุนภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจาก
ไดรับจัดสรรงบประมาณ หากจังหวัดและกลุมจังหวัดใดไมสามารถดําเนินการไดภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว จะถือวาจังหวัดและกลุมจังหวัดไมมีความประสงคจะดําเนิน
โครงการ หรือใชจายเงินงบประมาณตอไป และมีผลใหเงินงบประมาณนั้นพับไปหากไมมี
เหตุอันควร โดยกลุมจังหวัดไดรับแจงผลการอนุมัติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2555 ดังนั้น
ภายใน 6 เดือน คือ ภายในกรกฎาคม 2555
(๓) เรงรัดการดําเนินการงานและเบิกจายเงินของโครงการตางๆใหแลวเสร็จ
ภายในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อมิใหมีการกันเงินเหลี่อมปในการดําเนินโครงการ
ขามปงบประมาณ
/(4)กรณีการโอน.....

-5(๔) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดเรงดําเนินการ กรณีรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ที่ตองทําความตกลงกับสํานักงบประมาณใหสงเรื่องใหสํานักงบประมาณ ภายในวันที่ 20
สิงหาคม 255๕ โดยตองสงใหกลุมจังหวัดภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
นายแกนเพชร ชวงรังษี
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ขอใหทุกจังหวัดที่ไดรับงบประมาณตรวจสอบติดตามและเรงรัดการดําเนินโครงการให
เปนไปตามแนวทางดังกลาว และนําผลการดําเนินการความกาวหนามารายงานในที่
ประชุม ก.บ.ก. อยางตอเนื่อง

ที่ประชุม

รับทราบ และใหจังหวัดในกลุมจังหวัดดําเนินการตามแนวทางดังกลาวโดยเครงครัด

๓.๒ แจงผลอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555
น.ส.อสิตรา รัตตะมณี
สํานักงบประมาณแจงผลการพิจารณาอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายจายประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555ตามที่กลุมจังหวัดฯ
ชํานาญการพิเศษ
ขอทําความตกลง กรณี คาที่ดินและสิ่งกอสราง 10 ลานบาท จํานวน 2 รายการ
งบประมาณ 51,328,000 บาท (หาสิบเอ็ดลานสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน)
ประกอบดวย
(1) ปรับปรุงทางหลวงโดยการเพิ่มชองทางจราจรจาก 2 ชองจราจร เปน 4
ชองทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสําราญ-วังสะพุง ระหวาง กม.
110+300 – กม.111+100 ระยะทาง 0.700 กม. ขอทําความตกลง 24.00 ลานบาท ไดรับการ
อนุมัติ 23.978 ลานบาท (จังหวัดเลย)
(2) ปรับปรุงเสนทางเลียบชายแดนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนสี่แยก
บึงกาฬ-คอสะพานหวยเก็บมือฝงตะวันตก ระหวาง กม. 138 + 800 – กม. 141 + 600
ทางไปจังหวัดนครพนม ขอทําความตกลง 27.350 ลานบาท ไดรับการอนุมัติ 27.350
ลานบาท (จังหวัดบึงกาฬ)
โดยสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ กําลังทําใบเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน
พรอมรหัสในการเบิกจายและตัดโอนงบประมาณใหจังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ
ที่ประชุม

รับทราบ มอบฝายเลขานุการทําหนังสือแจงจังหวัดบึงกาฬและเลยทราบตอไป
/ระเบียบวาระที่4.....
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาและ
การคาชายแดนสูอาเซียน ของสํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุม

น.ส.อสิตรา รัตตะมณี
สืบเนื่องจากมติที่ประชุม ก.บ.ก. เมื่อ 5 มกราคม .2555 เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผน รายการงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ประจําป
ชํานาญการพิเศษ
งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยการปรับลดงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1,2 มาเพิ่ม
ใหกับโครงการใหมในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการคาชายแดน ซึ่งไมไดรับ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง ไดม อบอํานาจและโอนเงินเพื่อเบิกจายงบประมาณแทนกันให
จั งหวั ดในกลุ มจั งหวั ด เพื่อดํ าเนิ น โครงการตามระเบี ย บว าด ว ยการบริ ห ารงบประมาณ
พ.ศ.2548 เรี ยบรอ ยหมดแลว ยกเวน โครงการที่ต องทํา ความตกลงกั บสํ านั กงบประมาณ
ซึ่งขณะนี้ไดรับแจงผลการอนุมัติจํานวน 2 รายการ 51.328 ลานบาท ของจังหวัดเลยและ
บึงกาฬ กลุมจังหวัดฯ จะตั ดโอนงบประมาณเพื่อ เบิกจายแทนกัน โดยเร็วตอไป คงเหลื อ
“โครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การค า และการค า ชายแดนสู อ าเซี ย น” งบประมาณ
19,426,600 บาท ของสํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ซึ่งมีกิจกรรมการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว รวม 7 ลานบาท อยูระหวางการขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณ กรณี เดิ น ทางไปต า งประเทศชั่ ว คราว ตามระเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห าร
งบประมาณ พ.ศ.2548 และมติ คณะรั ฐมนตรีเ มื่อวั นที่ 20 พฤษภาคม 2550 โดยกลุ ม
จังหวัดไดสงเรื่องใหสํานักงบประมาณ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0224(อด)/8500 ลง
วัน ที่ 14 มิถุ นายน 2555 เพื่ อโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณเปนคา ใชจายการเดินทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว ประกอบดวย
- จ.หนองคาย สํารวจตลาดมาเลเซียและสิงคโปร 4.000 ลบ.
- จ.เลย เจรจาธุรกิจการคา 2 เสนทาง เลย-สปป.ลาว-คุณหมิง และ
เลย-สปป.ลาว-เวียดนาม-หนานนิง 2.000 ลบ.
- จ.บึงกาฬ รวมงานแสดงสินคาที่ประเทศกัมพูชา 1.000 ลบ.
เมื่อ 25 มิ.ย.2555 ไดรับการประสานทางโทรศัพทจากคุณพนารัตน บุญกราน
เจ าหน าที่ ของสํ านั กงบประมาณ ให กลุ ม จั งหวั ด ฯ ชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจํ าเป น ของการ
เดินทาง ระบุเ ปาหมายและผลลัพธที่จะไดใหชัดเจน รวมทั้ง ทบทวนคาใชจาย เนื่องจาก
เอกชนไมสามารถเบิ กจายได แลว สง ให สํา นักงบประมาณเพิ่มเติม(น.ราชการแจง ผลการ
พิจ ารณา ขณะนี้ยังมาไมถึง ) กลุมฯได ประสานจังหวั ดเพื่อ จัดทํารายละเอียดเพิ่ม เติ ม
โดยเร็ว และนั ดประชุมหารือเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 สรุปผลการประชุมดังกลาว
เห็ น ชอบในหลั กการเบื้ องต น ให ย กเลิ ก กิ จ กรรมการเดิ น ทางไปราชการต า งประเทศ
เนื่ อ งจากระยะเวลาจํ า กั ด และขั้ น ตอนการขอทํ า ความตกลงกั บ สํ า นั ก งบประมาณไม
สามารถกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนได สงผลกระทบตอการดําเนินโครงการที่ไมสอดคลอง
/กําหนดการ......
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กับ กํา หนดการเจรจาการคาระหวางต างประเทศ เช น กัม พูช า กําหนดวัน แสดงสิน คา
ระหวางวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2555 และยั งส งผลกระทบตอมาตรการเรงรัด การเบิ ก
จายเงินงบประมาณของรัฐบาลที่ตองเบิกจายใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ
จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ก.พิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเดินทาง
ไปเจรจาการคาระหวางประเทศ งบประมาณ 7 ลานบาท เพื่อนําไปดําเนินกิจกรรมการ
จัดงานแสดงและจําหนายสินคาภายในประเทศของกลุมจังหวัด โดยไมเปลี่ยนหนวยงาน
รับผิดชอบ งบประมาณเทาเดิม และไมซ้ําซอนกับโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 การเปลี่ ยนแปลงกิจ กรรมดั งกลาวเป น
อํานาจของ ก.บ.ก.ตามประกาศของ ก.น.จ .เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ขอ 1
การ
เปลี่ยนแปลงที่ไ มมีผลกระทบต อแผนปฏิ บัติ ราชการประจํ าป ของกลุมจังหวั ด และขอ 4
เมื่อ ก.บ.ก.เห็น ชอบแลว ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
นายแกนเพชร ชวงรังษี
ราชการจังหวัดอุดรธานี
หัวหนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ในเบื้องตน อนุมัติหลักการแตใหพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัดดูในรายละเอียดการผูวา
ดําเนินงานรวมกัน ไมควรซ้ําพื้นที่ มีความคุมคากับการจัดงาน มีการบูรณาการกันและ
ดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการใหเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามที่เสนอ ซึ่งอยูในอํานาจของ ก.บ.ก.
เพื่อใหการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามมาตรการเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย
น.ส.อสิตรา รัตตะมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผน ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ไดแก โครงการสงเสริมเกษตร
ชํานาญการพิเศษ
อินทรีย งบประมาณ 8.000 ลานบาท ซึ่งไดรับอนุมัติในหลักการใหดําเนินโครงการแลว
และมีการปรับรายละเอียดของกิจกรรมตามขอสังเกตของนักวิชาการตรวจสอบภายใน
จังหวัดตามที่ผูวาราชการจังหวัดสั่งการใหทบทวน และที่ประชุมคณะติดตามประเมินผลฯ
ซึ่งทานรองผูวาราชการจังหวัด นายสาโรช แสงอรุณ เปนหัวหนาคณะทํางาน ไดมีมติที่
ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ใหสรุปกิจกรรมโครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย
เสนอตอที่ประชุม ก.บ.ก.ดวย รายละเอียดขอใหผูแทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อุดรธานี ชี้แจงตอที่ประชุม
/ นายธรรมชาติ.....
-8-

นายธรรมชาติ คําตา
ผอ.วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุดรธานี

กิจกรรมเดิมของโครงการสงเสริมเกษตรอินทรียเปนการอบรมใหความรูแกเกษตรกร
กลุมเปาหมายใน 20 อําเภอเพื่อใหเกิดความคุมคา จึงไดปรับกิจกรรมดําเนินการใน
2 ส ว น คือ ส งเสริ มและพัฒ นาศัก ยภาพของเกษตรกรกลุ มเป าหมาย ใช วิ ธี การอบรม
เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ใหกับเกษตรกรกลุมเปาหมาย 20 กลุม และการศึกษาวิจัย
ปจจั ยที่มีผลตอความสําเร็จในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียของกลุมจังหวัด อีกส วนหนึ่ง
เปนการเพิ่ม ศักยภาพองคกรของศูนยถายทอดเทคโนโลยี ไดแก การปรับปรุ งพัฒ นาและ
จัดตั้งศูนยผลิตปุยอินทรียภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี และศูนยผลิตปุย
อินทรียภายในชุมชนอีก 2 แหง

ที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการ และมอบฝายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินการ
ใหมีความคุมคา และสามารถเบิกจายไดตามระเบียบและหลักเกณฑวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 และที่เกี่ยวของ
-----------------------------------

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ..........ลดาวัลย โภคานิตย...............ผูจดรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย โภคานิตย)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ประชุม ก.บ.ก./รายงานประชุม ก.บ.ก. 9 ก.ค. 55

