
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 2 
ครั้งท่ี 6/2559 

วันที่ 30 สิงหาคม  2559  เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมปทุมวรราช ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

 
****************** 

 
รายชื่อผูมาประชุม 
1. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ดานเศรษฐกิจ)  
 ผูแทนผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
2. นายมุรธาธีร รักชาติเจริญ รองผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ 
 ผูแทนผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
3. นายวิบูลย รัตนาภรณวงศ รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร รองประธานกรรมการ 
 ผูแทนผูวาราชการจังหวัดยโสธร 
4. นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
 ผูแทนผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ รองประธานกรรมการ 
5. นายประวีณ เขียวขํา ผูแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
6. นายธรดล วงษขันธ ผูแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ 
7. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ ผูแทนเกษตรจังหวัดยโสธร กรรมการ 
8. นายชาญศักดิ์ สักขัน ผูแทนเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ กรรมการ 
9. นายเอกศักดิ์ อารยพันท พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
10. นางสาวจุไรรัตน ศรีตระกูล พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ 
11. นายชัยยะเจตย จันทรอักษร พาณิชยจังหวัดยโสธร กรรมการ 
12. นางสาวพรรักษ กัลปดี ผูแทนพาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ กรรมการ 
13. นายสถิต เสนา ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
14. นายชัชวาล คําออ ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร กรรมการ 
15. นายเสถียร ชาชุมพร นายกเทศมนตรีตําบลหวยขะยุง กรรมการ 
16. นางอุไร บัวบาน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กรรมการ 
17. นายพิชิต เจริญผล ผูแทนนายกเทศมนตรีตําบลตาดทอง กรรมการ 
18. นายสุวัฒน นิลคต ผูแทนนายกเทศมนตรีเมืองอํานาจเจริญ กรรมการ 
19. นายสมบูรณ โสภีพัตน นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย กรรมการ 
20. นายสุกล กิจเกียติ นายกองคการบริหารสวนตําบลแดนนอย กรรมการ 
21. นางผองศรี แซจึง ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรสีะเกษ กรรมการ 
22. นางสาวชลิต มานิตย ผูแทนนายเพชร นางาม ภาคประชาสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ กรรมการ 
23. นางจันทรเพ็ญ ประเสริฐศรี ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ กรรมการ 
 

/24. นายพิสุทธิ์… 



- 2 - 
 
24. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี(ดานเศรษฐกิจ) กรรมการและเลขานุการ 
25. นายบัญชา เชาวรินทร หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
26. นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
 ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
27. นางสาวสุภิญญา อุนเจรญิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28. นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
 ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
รายชื่อผูไมมาประชุม 
1. ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ติดราชการ 
2. ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ติดราชการ 
3. ผูวาราชการจังหวัดยโสธร ติดราชการ 
4. ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ ติดราชการ 
5. หัวหนาสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ ติดราชการ 
6. หัวหนาสํานักงานจังหวัดยโสธร ติดราชการ 
7. หัวหนาสํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ ติดราชการ 
8. เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  ติดราชการ 
9. เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  ติดราชการ 
10. เกษตรจังหวัดยโสธร  ติดราชการ 
11. เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ  ติดราชการ 
12. พาณิชยจังหวัดอํานาจเจริญ  ติดราชการ 
13. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี ติดราชการ 
14. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ติดราชการ 
15. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร ติดราชการ 
16. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ ติดราชการ 
17. นายกเทศมนตรีตําบลตาดทอง ติดราชการ 
18. นายกเทศมนตรีเมืองอํานาจเจริญ  ติดราชการ 
19. นายกองคการบริหารสวนตําบลซํา ติดราชการ 
20. ประธานหอการคากลุมจังหวัดฯ ติดภารกิจ 
21. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดฯ ติดภารกิจ 
22. นายธรธรรม ชินโกมุท ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ติดภารกิจ 
23. นางวิลาวัณย ศรศิลป ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ติดภารกิจ 
24. นายประดิษฐ พรหมเสนา ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรสีะเกษ ติดภารกิจ 
25. นายสัมฤทธิ์ กัลปดี ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ 
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26. นางปทมา ประดับศรี ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร ติดภารกิจ 
27. นายเพชร นางาม ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดอํานาจเจริญ ติดภารกิจ 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. นายสถิตย ปทมวัฒน หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
2. นายประสิทธิ์ ชื่นใจ แทนผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ ที่ 9 
3. นายสารสิน ศิริถาพร ผูอํานวยการสํานักจักทํางบประมาณเขต 14 
4. นายสรศักดิ์ จันทรเพ็ญ นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ 
5. นางสาวเจียรนันท ขันธิกุล นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ 
6. นายปรีชา หลาวิเศษ ผูแทนโครงการชลประทานอุบลราชธานี 
7. นายอัครนันท นนทา นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ 
8. นายนพรัตน ดอกดอง  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี 
9. นางสุวรรณา ขอทอง สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี 
10. นางนภัสศรณ บุญภพ นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ 
11. นายปรีดา อุนอุดม ปลัดอาวุโส ที่ทําการปกครองอําเภอวารินชําราบ 
12. นายปวีณ เขียวคํา สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 
13. นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอําเภอปรางคกู 
14. นายสันติ เหลาบุญเสอ่ียม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี 
15. นางสาวธนิรัตน ธนาธิกุล เจาพนักงานปกครองชํานาญการ 
16. นายทวีชัย อรัมสัจจากูล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
17. นายประมวล สะอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
18. นายฐิติวัฒน งอกศรี  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
19. นางนันตพร อรัมสัจจากูล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
20. ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร รองอธิการบดีฝายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
21. ดร.สุมาลี เงยวิจิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
22. ดร.ธวมินทร เครือโสม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
23. อาจารยสุวภัทร ศรีลองแสง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
24. อาจารยเขมจิรา หนองเปด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
25. ผศ.ดร.วีรเวทย อุทโธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
26. นายสุกานต พรธีพานิช นักวิเคราะหงบประมาณ 
27. ดร.ยุวดี จิตตโกศล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
28. ดร.ไพบูลย มีศิลป รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
29. นายกิตติศักดิ์ แสวงผล วิศวกรชลประทานชํานาญการ โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
30. นางวิมลพรรณ พงษภา นักวิชาการศาสนาชํานาญการ จังหวัดศรีสะเกษ 
31. นางเอ้ือนจิต เจตนจงใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ จังหวัดศรสีะเกษ 
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32. นายวิเชียร เลพล นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดศรีสะเกษ 
33. นายจรัญ ใจหาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 
34. นางพรปวีณ พงษพยุหะ ปลัดอําเภอ ที่ทํากาารปกครองอําเภออุทุมพรพิสัย 
35. นายธีรพงษ สุวรรณพันธ  นายกองคการบริหารสวนตําบลขะยูง 
36. นายวิทยา โสภวงค ปลัดอําเภอ ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ 
37. นางสาวนพพร กองพันธ ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ 
38. นางนภัสศร แหลมไธสง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 
39. นายอําพล ศรีชัย นายกองคการบริหารสวนตําบลกู 
40. นางสาวภาวนา สมรัตน ปลัดอําเภอ ที่ทําการปกครองอําเภอภูสิงห 
41. นายชัยยงค เมธาสุรวิทย นายอําเภอขุนหาญ 
42. นายปรีชา เจริญยศ ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร 
43. นายสุรพล สวนจันทร นายชางชลประธารอาวุโส โครงการชลประทานยโสธร 
44. นางสาวพัชรินทร เชื้อบัณฑิต พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดยโสธร 
45. นายวุฒิพงษ วงษพานิช เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดยโสธร 
46. นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอไทยเจริญ 
47. นายไตรศักดิ์ วรสิทธ์ิธํารงค ปลัดอําเภอ ที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว 
48. นางสาวธนิดา คุณณฐัณิชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ 
49. นายพงษศักดิ์ ตั้งตระกูลวงศ ที่ปรึกษาหอการคาจังหวัดอํานาจเจริญ 
50. นายพิพัฒนะ บุญมี เจาพนักงานปาไมอาวุโส สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอํานาจเจริญ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 เม่ือที่ประชุมพรอมแลว นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ดาน
เศรษฐกิจ) ผูแทนผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
ประธานการประชุมฯ  ไดเปดการประชุมฯ และดําเนินการไปตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธาน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 405,036,900.00 บาท (สี่รอยหา
ลานสามหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) และไดโอนกลับงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน 

๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย 

พ.ศ. ......  สํานักงบประมาณจึงมีหนังสือแจงใบจัดสรรงบประมาณรายจายและรายการประกอบการจัดสรร

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๑๐๒,๘๖๗,๖๐๐ บาท คงเหลือ

งบประมาณ 302,169,300 บาท 
/กลุมจังหวัดฯ … 
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 กลุมจังหวัดฯ มีประเด็นที่จะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบดวย 
 1. การเรงรัดเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 2. การติดตามความกาวหนาโครงการที่ขอใชงบประมาณเหลือจายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 3. แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ (การกอหนี้ผูกพัน ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559) 
 บัญชีงบประมาณ/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2559 
 4. พิจารณารางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 4 ป รอบใหม 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพ่ือเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สํานักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2559 

 ดังนั้น จึงไดเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาประชุม
ในวันนี ้
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2559 
 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดจัดทํารายงานการ
ประชุมฯ ครั้งท่ี 5/2๕๕9 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เสร็จเรียบรอยแลว และไดมีหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี 
ดวนที่สุด ที่ อบ 0017.2/ว 377 ลงวันที่ 21 มิถุนายน  2559 แจงคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา และ
หากมีขอแกไขเปลี่ยนแปลง กรุณาแจงฝายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (ซึ่งจะถือเลขรับ
หนังสือและวันท่ีรับหนังสือของงานสารบัญสํานักบริหารยุทธศาสตร กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
๒ เปนสําคัญ) หากไมแจงภายในกําหนด ถือวาคณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมฯ 

 ทั้งนี้ ไมมีคณะกรรมการทานใด แจงแกไขรายงานการประชุมฯ 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
 
 
 

/หัวหนากลุม… 
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หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด แนวทางปฏิบัติเพ่ือเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช ดังนี้ 
 
 3.1 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพ่ือเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคบัใช (หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559) 
 แนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคบัใช มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพ่ิมเติมขอ 13 วรรคแรก ใหถือวาทราบยอดเงินงบประมาณรายจายประจําป เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเสร็จกอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาในวาระ
ที่ 2 
 2. หลังจากทราบยอดเงินตามขอ 1 แลว ใหสวนราชการดําเนินการเผยแพรประกาศ
จัดซื้อจัดจาง จนถึงข้ันตอนไดตัวผูขายหรือผูรับจางไวกอนได เวนแตข้ันตอนการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปน
หนังสือใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 3 
 3. ใหสวนราชการที่จะจัดหาพัสดุกําหนดเปนเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจาง
ไวดวยวาการจัดซื้อหรือการจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือการ
จัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได 
 อนึ่ง ในการบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e – GP) สวนราชการสามารถดําเนินการบันทึกขอมูลโครงการจัดซื้อจัดจางได
ทันที โดยไมตองระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงิน แตท้ังนี้สวนราชการตองบันทึกรหัสงบประมาณและ
รหัสแหลงของเงินใหแลวเสร็จกอนการดําเนินการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 
 
 ทั้งนี้ หากสวนราชการมปีญหาในการปฏิบัติตามขอ 1 – 3 ใหหารือ กวพ. เปนรายกรณี 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 3.2 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ภายหลังการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
 
 
 

/บัญชีงบประมาณ… 
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 บัญชีงบประมาณ/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายหลังการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด ขอแกไขขอความในระเบียบวาระที่ 3.2  
 จากเดิมแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายหลังการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
 บัญชีงบประมาณ/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายหลังการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 
 แกไขแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
 บัญชีงบประมาณ/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2559  
 
 ทั้งนี้ ไดผานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2559  
 

รายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับที่ กิจกรรม -หมวดรายจาย - หมวดรายจายยอย - รายการ 
เงินงบประมาณ 

 
1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 154,893,400 

1.1 ปรับปรุงพ้ืนที่จัดทําเสนทางจักรยานเพ่ือการทองเที่ยวในเขตปาสงวน
แหงชาติปาดงฟาหวน  ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 

4,595,000 

1.2 กอสรางอาคารพิพิธภัณฑคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น และอาคารรองรับ
นักทองเที่ยว อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 

5,600,000 

1.3 พัฒนาอนุพุทธมณฑลจังหวัดศรีสะเกษ (ระยะที่ 3) ตําบลน้ําคํา อําเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

9,400,000 

1.4 พัฒนาแหลงทองเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ  ตําบล
หนองครก อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

18,285,400 

1.5 กอสรางศูนยจําหนายผลิตภัณฑ OTOP รองรับการทองเที่ยว บานกลาง 21,120,000 



หมูที่ 4 ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรสีะเกษ 
1.6 พัฒนาแหลงทองเที่ยว จัดทํานิทรรศการอาคารพญาคันคาก  ตําบลใน
เมือง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

28,500,000 

1.7 พัฒนาแหลงทองเที่ยวธาตุกองขาวนอย  ตําบลตาดทอง อําเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร 

10,893,000 

1.8 พัฒนาแหลงทองเที่ยว วนอุทยานภูสิงห - ภูผาผึ้ง บริเวณจุดสูงสุด 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

28,500,000 

1.9 พัฒนาสวนพุทธอุทยานดินแดนพุทธศาสนา Gate Way ประตูสู
วัฒนธรรม  ตําบลบุง อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

28,000,000 

2 โครงการเพิ่มศักยภาพดานการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดกับประเทศ
เพื่อนบาน 

 
14,571,400 

งบดําเนินงาน 
1. วัสดุสํานักงาน 30,000 
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 
3. วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 
4. คารับรองและพิธีการ 209,700 
5. คาพาหนะเดินทางในประเทศ 152,500 
6. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 50,400 
7. คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ 146,100 
8. คาจางเหมากิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ 12,922,700 
9. คาจางเหมากิจกรรมการพัฒนาองคความรูผูประกอบการ 1,000,000 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิใน
เขตพื้นที่เหมาะสม 

 
47,125,000 

งบดําเนินงาน 
1. วัสดุสํานักงาน 48,000 
2. วัสดุการเกษตร 31,087,500 
3. วัสดุสนามและการฝก 2,575,500 
4. คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 1,742,400 
5. คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ 119,000 
6. การฝกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 6,596,100 
7. คาพาหนะเดินทางในประเทศ 1,089,000 
8. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 3,117,500 
9. คาจางเหมาหนวยตรวจภายนอก 750,000 

4 โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงการทองเที่ยวในกลุมจังหวัด  
45,000,000 ซอมสรางถนนลาดยางเสนทางขึ้นผาชนะได  ตําบลนาโพธิ์กลาง อําเภอโขง

เจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 15.000 กิโลเมตร 
5 
 

โครงการสงเสริมตลาดขาวหอมมะลิ 7,528,000 
งบดําเนินงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. วัสดุสํานักงาน 80,000 
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000 
3. วัสดุคอมพิวเตอร 80,000 
4. การฝกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 320,000 
5. คาพาหนะเดินทางในประเทศ 97,500 
6. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 148,000 
7. คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ 112,500 
8. คาจางเหมาจัดงานแสดงและจําหนายสินคาและการเจรจาจับคูธุรกิจ 5,700,000 
9. คาจางเหมาในการจัดทําปายรับรองและสื่อประชาสัมพันธ 950,000 

6  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 75,000,000 
6.1 แกมลิงกุดชุมพรอมอาคารประกอบ ตําบลแดงหมอ อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาตรดินขุด ไมนอยกวา 144,760 ลูกบาศกเมตร 

20,000,000 

6.2 ขุดลอกรองเอี่ยนเพ่ือการกักเก็บน้ํา บานโนนแย ตําบลหญาปลอง 
อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
115,700 ลูกบาศกเมตร 

 
15,000,000 

6.3 แกมลิงลําชีเกา บานหนองหอย ตําบลเขื่องคาํ อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 44,000 ลูกบาศกเมตร 

15,000,000 

6.4 แกมลิงกุดยอดนิยม บานคุยสําโรง ตําบลเข่ืองคํา อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 44,000 ลูกบาศกเมตร 

15,000,000 

6.5 ขุดลอกคลองเชื่อมหวยเสน บานหวา หมูที่ 2 ตําบลกู อําเภอปรางคกู 
จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 192,450 ลูกบาศกเมตร 

 
10,000,000 

7 โครงการคาใชจายในการบรหิารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 
งบรายจายอื่น 

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 
รวม 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 349,117,800 

 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ และสวนราชการในจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ไดรับงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติพิจารณาในวาระที่ 2 – 3 ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางจัดหา
ผูรับจางไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
ประธาน ใหจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ และสวนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดรับงบประมาณภายใต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาในวาระที่ 2 – 3 
ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จัดทาํเอกสารเพ่ือขออนุมัติโครงการ ดังนี้ 

 
/1. รายละเอียด… 
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 1. รายละเอียดโครงการพรอมแบบรูปรายการ (ถามี) พรอมยืนยันความพรอมของพ้ืนที่ในการ
ดําเนินโครงการ 
 2. แผนการจัดซื้อจัดจางตามงบประมาณโครงการที่ไดรบัจัดสรร 
 3. แผนการใชจายงบประมาณตามโครงการที่ไดรับจัดสรร 
 4. หากไมสามารถดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการ ใหจัดทํารายละเอียดขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
 ทั้งนี้ สงใหกลุมจังหวัดเพื่อเสนอหัวหนากลุมจังหวัดฯ พิจารณาอนุมัติภายในวันที่ 5 กันยายน 
2559 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
นายสรศักดิ์ จันทรเพ็ญ นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพเิศษ สํานักจัดทํางบประมาณเขต 14 : ชี้แจง
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 1. รายจายประจํา ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส โดยในสวนของการดําเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจหนวยงาน จะตองเรงรัดใหเริ่มดําเนินงานและเริ่มเบิกจายงบประมาณตั้งแตไตรมาสที่ 1 
โดยกําหนดเปาหมายเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 รอยละ 33 
 สําหรับคาใชจายการฝกอบรม ประชุม และสัมมนา ใหคํานึงถึงผลประโยชนที่ทาง
ราชการจะไดรับและระยะเวลาที่เหมาะสมเปนสําคัญ รวมทั้งสอดคลองกับการดําเนินงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตางๆ 
ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหสามารถเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ให
มากที่สุดหรือไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
 2. งบรายจายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
จะตองมีความพรอมเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ รวมถึงการ
ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของอยางถูกตองครบถวน กรณีสิ่งกอสรางสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ตองดําเนินการใหมีความพรอมเก่ียวกับขอกําหนดจํานวนพ้ืนที่ สถานที่ตั้ง และราคา
ของที่ดนิ ขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่กอสราง รวมถึงการ
ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของอยางถูกตองครบถวน โดยกําหนดเปาหมายเบิกจาย
งบประมาณในไตรมาสที่ 1 รอยละ 19 
 3. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจางได เมื่อ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พิจารณา
แลวเสร็จ (25 สิงหาคม 2559) โดยมีเงื่อนไขวาจะกอหนี้ผูกพันไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานัก
งบประมาณแลว ทั้งนี้ รายจายลงทุนปเดียว จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และหากเปน
รายการที่มีวงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท ใหเบิกจายตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ 1 
ยกเวนรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากตางประเทศ รายจายลงทุนที่มีวงเงินตอรายการเกิน 1,000 
ลานบาท และรายจายลงทุนผูกพันรายการใหม จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 

/ทั้งนี้… 
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 ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไดตั้งแตไตรมาสที่ 1 ขอใหสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น กําหนดแบงงวดงานและเบิกจายรายการสิ่งกอสรางปเดียวใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริง  
 
เปาหมายการ

เบิกจาย
งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
เปาหมายการ
เบิกจายรวม 

(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 1 
(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 2 
(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 3 
(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 4 
(รอยละ) 

ภาพรวม 
(รอยละ) 

96 30 22 21 23  

รายจายประจํา 
(รอยละ) 

98 33 22 21 22  

รายจายลงทุน 
(รอยละ) 

87 19 22 22 24  

 
ทั้งนี้ เมื่อทราบวงเงินงบประมาณหลังวันที่ 25 สิงหาคม 2559 หลังจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งพิจารณาแลวเสร็จ และนําเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบวาระ 2 – 3 ใหดําเนินการตามโครงการที่ไดรับงบประมาณไดทันที โดย
เปนไปตามเงื่อนไขหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคบัใช 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ประธาน ใหจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ และสวนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดรับงบประมาณภายใต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาในวาระที่ 2 – 3 
เตรียมดําเนินการใหทันตามกําหนดเวลาเพ่ือไมใหถูกโอนงบประมาณกลับคืน 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
 4.1 เรงรัดการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
/หัวหนากลุม… 
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หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด กลุมจังหวัดฯ ยังคงเหลือโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมี
คุณภาพไดมาตรฐาน : กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวภูสิงห – ภูผาผึ้ง กันเงินงบประมาณไว
เบิกเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 11,837,196 บาท ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ขอเชิญผูแทน
จังหวัดอํานาจเจริญ รายงานผลการเบิกจาย การดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และวันที่จะดําเนินโครงการแลวเสร็จ 
 
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : สําหรับโครงการดังกลาวดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว และสงเบิกจายงบประมาณโครงการ
เรียบรอยแลว ซึ่งมีคาปรับโครงการประมาณลานกวาบาท 
 
นายพิพฒัน บุญมี เจาพนักงานปาไมอาวุโส สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอํานาจเจริญ 
: สําหรับโครงการดังกลาวดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว และสงเบิกจายงบประมาณโครงการเรียบรอยแลว 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีคาปรับโครงการประมาณลานกวาบาท เนื่องจากลาชาไป 81 วัน สาเหตุ
เนื่องจากมกีารแกไขแบบแปลนกอสรางใหสอดคลองกับพ้ืนที่ดําเนินการ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 4.2 เรงรัดการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด ผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีดังนี้ 
 
 กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ทั้งสิ้น 405,036,900 บาท (สี่รอยหาลานสามหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) ทั้งนี้ กลุมจังหวัดฯ ไดโอน
งบประมาณกลับเพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ... จํานวน 102,867,600.00 บาท 
ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้ 

งบประมาณ จํานวน (บาท) เบิกจายแลว (บาท) รอยละ คงเหลือ (บาท) 
งบลงทุน 244,285,100 76,353,602.86 31.21 167,931,497.14 

งบดําเนินงาน 61,563,200 39,314,195.64 63.86 22,249,004.36 
งบบริหาร 5,000,000.00 4,510,593.77 90.21 489,406.23 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 

310,848,300 120,178,392.27 38.66 190,669,907.73 

กลุมจังหวัดฯ มีผลการเบิกจายอยูในลําดับที่ 12 ของทั้งหมด 18 กลุมจังหวัด 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

/หัวหนากลุม… 
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หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สวนราชการ/หนวยงานที่รับผิดชอบ รายงานผลการเบิกจาย 
ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และวันที่จะดําเนินโครงการแลวเสร็จ เรียงตามลําดับ 
 
 (1) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน งบประมาณ 
162,196,000.00 บาท 
 (1.1) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ทองที่
อําเภอน้ําขุน หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี/สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษที่ 9 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 3,817,600.00 3,300,000.00     
 
นายประสิทธิ์ ชื่นใจ ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 9 : ผูรับจางเขาพื้นที่ดําเนินงานแลว และมีการเรงรัด
ดําเนินงานตามโครงการ ทําสัญญาเบิกจายเงินลวงหนา แตผูรับจางไมประสงคเบิกจายเงินลวงหนา และสํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 9 มีการประชุมหัวหนาหนวยงานในพื้นที่เรงรัดการดําเนินโครงการ 
 
 (1.2) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติแกงตะนะ จังหวัด
อุบลราชธานี หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี/สํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 9 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 4,000,000.00 3,447,000.00     
 
นายประสิทธิ์ ชื่นใจ ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 9 : ผูรับจางเขาพื้นที่ดําเนินงานใกลเสร็จแลว สามารถ
เบิกจายไดทันภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 (1.3) กิจกรรมกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตและปรับปรุงลาน
จอดรถบริเวณแกงกะเลา เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี 
หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี /สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ
ที่ 9 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 9,297,100.00 7,990,000.00     
 
นายประสิทธิ์ ชื่นใจ ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 9 : : ผูรับจางเขาพื้นที่ดําเนินงานแลว ความกาวหนา
ประมาณ 60 % และไดมีการประชุมหนวยงานเรงรัดการดําเนินโครงการ สิ้นสุดสัญญา 29 ตุลาคม 2559 

/(1.4) กิจกรรม… 
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 (1.4) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยววนอุทยานน้ําตกผาหลวง จังหวัด
อุบลราชธานี หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี/สํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 9 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 8,378,500.00 7,187,700.00     
 
นายประสิทธิ์ ชื่นใจ ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 9 : ผูรับจางเขาพื้นที่ดําเนินงานแลว ความกาวหนา
ประมาณ 50 % อยูระหวางทําเรื่องเบิกจาย สิ้นสุดสัญญา 29 ตุลาคม 2559 
 
 (1.5) กิจกรรมพัฒนาศูนยบริการนักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติผาแตม หนวย
ดําเนินงาน คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุบลราชธานี/สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 9 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 3,767,500.00 3,447,000.00     
 
นายประสิทธิ์ ชื่นใจ ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 9 : ผูรับจางเขาพื้นที่ดําเนินงานแลว คาดวาจะแลวเสร็จ
เดือนกันยายน 2559 
 
 (1.6) กิจกรรมกอสรางพุทธมณฑล จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 2) หนวย
ดําเนินงาน คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ PO เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 19,913,100.00 16,570,000.00     
 
นายอัครนันท นนทา นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ : ดําเนินงานตามโครงการ ยังไมไดเบิกจายงบประมาณ 
เนื่องจากอยูระหวางการดําเนินการกอสรางของผูรับจาง อยูระหวางทดสอบระบบดิน ตอกเสาเข็ม ผูรับจางยังไมสง
เรื่องขอเบิกงวด สิ้นสุดสัญญา 5 มีนาคม 2560 มีการเรงรัดการดําเนินงานเปนระยะ 
 
 (1.7) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวหาดนางเหงาและศูนยจําหนายสินคา 
OTOP หนวยดําเนินงาน คือ ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 3,962,000.00 3,114,301.49     
 

/นางสาวธัญสุตา… 
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นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : สําหรับกิจกรรมนี้ มีการดําเนินงาน 5 รายการ คือ  
 1. การกอสรางศนูย OTOP ยังคงเหลือการเชื่อมตอสายไฟฟา ซึ่งเลยระยะเวลาตามกําหนดสัญญา มี
การปรับตามสัญญา และเรงรัดการเบิกจายตอไป 
 2. การกอสรางถนน คสล. เบิกจายครบ 100 % 
 3. กอสรางหองน้ําสาธารณ เหลือทาสี ซึ่งผูรับจางเขาทํางานแลว และเรงรัดการเบิกจายตอไป 
 4. กอสรางระบบประปา เหลือเชื่อมตอระบบไฟฟาคาดแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 
 5. ระบบจําหนายไฟฟา ยังคงเหลือเบิกจาย 53,000 บาท 
 
 (1.8) กิจกรรมซอมสรางถนนลาดยาง และกอสรางสะพาน คสล.สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 2128 น้ําตกหวยจันทร จังหวัดศรีสะเกษ หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบท จังหวัด
ศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 6,928,800.00 4,888,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : เบิกจายครบ 100 % 
 
 (1.9) กิจกรรมกอสรางหองน้ําบริการพุทธศาสนิกชนที่มาทําบุญและสักการะ
สิ่งศกัดิ์สิทธิ์ วัดลานขวด ม.2 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ หนวยดําเนินงาน คือ ที่ทําการปกครองอําเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 1,000,000.00 728,000.00     
 
นายอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ : ผูรับจางสงงานงวดที่ 1 แลว สวนที่เหลือคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2559 
 
 (1.10) กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรูหมอนไหมครบวงจรเพ่ือการทองเที่ยว
จังหวัด/กลุมจังหวัด ป 2559 หนวยดําเนินงาน คือ ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 4,244,200.00 4,096,664.00     
 
นางสาวนพพร กองพันธ ผูแทนศนูยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ : กิจกรรมดงักลาวมีการกอสราง
ศูนยเรียนรู และสถานีหมอนไหม ซึ่งผูรับจางเขาพ้ืนที่ดําเนินงานแลว มีการเบิกจายไปแลว 31,000 บาท และจะ
เบิกจายอีกครั้งประมาณสิ้นเดือนกันยายน 2559 สวนงวดงานที่เหลือจะกันเงนิเบิกเหลื่อมปงบประมาณ 

/(1.11) กิจกรรม… 
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 (1.11) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตกหวยจันทร กิจกรรมกอสรางหองน้ํา
บริการนักทองเที่ยว หนวยดําเนินงาน คือ ที่ทําการปกครองอําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 1,000,000.00 -     
 
นายอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ : พ่ึงไดรับแจงความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงจากสํานักงาน ก.พ.ร. อยู
ระหวางหาตัวผูรับจาง คาดวาจะลงนามในสัญญาไดอีกสองสัปดาหหนา 

 
 (1.12) กิจกรรมพัฒนาแหลงอนุรักษพันธุสัตวเปนแหลงทองเท่ียวในสวน
สมเด็จพระศรีนครินทรศรีสะเกษ หนวยดําเนินงาน คือ วิทยาลัยการเกษตร  จังหวัดศรีสะเกษ  

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 4,000,000.00 3,557,849.00     
 
ดร. ไพบูลย มีศิลป รองผูอํานวยการวิทยาลัยการเกษตร  จังหวัดศรีสะเกษ : กิจกรรมดังกลาวขางตนดําเนินการ
แลวเสร็จซึ่งผูรับจางสงงานงวดสุดทายสัปดาหที่ผานมา และอยูระหวางตรวจรับงานในสัปดาหนี้ คาดวาจะเบิกจาย
ทันภายในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 27 กันยายน 2559 
 
 (1.13) กิจกรรมมหกรรมศรีสะเกษสูประชาคมอาเซียน เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด/กลุมจังหวัด ป 2559จังหวัด/กลุมจังหวัด ป 2559 หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด/สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 1,000,000.00 1,000,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : ดําเนินการเสร็จ 100 % มีผลเบิกจายจํานวน 987,798 บาท คงเหลือเปนเงินเหลือจายของกลุม
จังหวัดฯ จํานวน 12,202 บาท 
 
 (1.14) กิจกรรมปรับปรุงที่ทําการรวมศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง ดาน
ถาวรชองสะงํา เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการการคา การทองเที่ยวและการลงทุนของจังหวัด/กลุมจังหวัด ป 2559 
หนวยดําเนินงาน คือ ที่ทําการปกครองอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพัน หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 3,940,000.00 3,857,000.00     
 

/นางสาวธัญสุตา… 
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นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : กิจกรรมดังกลาวผูรับจางสงมอบงานแลว ตอนนี้อยูระหวางตรวจรับงานจาง ซึ่งคาดวาจะเบิกจายทัน
ภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 (1.15) กิจกรรมกอสรางหองน้ําสาธารณะวัดบานศาลา (วัดพระพุทธบาทภู
สิงห) ม.4 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ หนวยดําเนินงาน คือ ที่ทําการปกครองอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 499,000.00 496,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : กิจกรรมดังกลาวเบิกจาย 100 % 

 
 (1.16) กิจกรรมกอสรางหองน้ําสาธารณะวัดบานตะเคียนราม ม.1 ต.
ตะเคียนราม อ.ภูสิงห จ.ศรีสะเกษ หนวยดําเนินงาน คือ ที่ทําการปกครองอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 492,000.00 478,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : กิจกรรมดังกลาวผูรับจางสงมอบงานแลว ตอนนี้อยูระหวางตรวจรับงานจาง ซึ่งคาดวาจะเบิกจายทัน
ภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 (1.17) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนเข่ือนอําเภอราษีไศล เพ่ือสงเสริมการ
ทองเที่ยวจังหวัด/กลุมจังหวัด ป 2559 หนวยดําเนินงาน คอื ที่ทําการปกครองอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 621,305.16 576,571.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : กิจกรรมดังกลาวเบิกจาย 100 % 
 
 (1.18) กิจกรรมปรับปรุงถนนและลานคอนกรีตภายในวัดลานขวด หนวย
ดําเนินงาน คือ ที่ทาํการปกครองอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 2,452,500.00 1,900,000.00     
/นายอําเภอขุนหาญ… 
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นายอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ : กิจกรรมนี้แบงเปนสองงวดงาน สงเบิกเรียบรอยแลว 
 
 (1.19) ปรับปรุงผังบริเวณและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานบริเวณ
ผามออีแดง พรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร หนวยดําเนินงาน คือ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 3,000,000.00 2,690,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : กิจกรรมดังกลาวอยูระหวางดําเนินการ ซึ่งดําเนินการไปแลว 40 % ซึ่งสิ้นสุดสัญญาไปแลวเมื่อวันท่ี 
27 กรกฎาคม 2559 ขณะนี้ก็มีปารปรับตามสัญญาจาง 
 
ประธาน : กิจกรรมดังกลาวสิ้นสุดสัญญาไปแลวเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ใหเรงรัดติดตาม และดูวาจะกัน
เงินไดหรือปาว 
 
 (1.20) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวอาคารพญานาค หนวยดําเนินงาน คือ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร/สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั 
หรือ PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 29,650,000.00 -     
 
นายปรีชา เจริญ ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : กิจกรรมดังกลาว จังหวัดยกเลิกการประกวดราคา
จางฯ จํานวน 2 ครั้ง เนื่องจากครั้งที่ 1 สํานักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จ.อุบลฯ มีหนังสือแจงใหจังหวัดยโสธร
พิจารณาทบทวนราคากลาง การจัดทําประกาศและรางเอกสารประกวดราคา, การพิจารณาของคณะกรรมการ
ประกวดราคาฯ รวมถึงการกอหนี้ผูกพันกับผูชนะการเสนอราคา จังหวัดยโสธรจึงไดพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ
ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ครั้งที่ 1) และไดดําเนินการประกวดราคา (e-bidding) ใหม (ครั้งที่ 2) ซึ่งมีผู
เสนราคารายเดียว จังหวัดยโสธรพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ครั้งที่ 2) 
เนื่องจากมผีูเสนอราคาเพียงรายเดียว และจังหวัดไดดําเนินการประกวดราคา (e-bidding) ใหม (ครั้งที่ 3) อยู
ระหวางการรางประกาศในระบบ e – gp ทั้งนี้ หากไมมีปญหาอะไรคาดวาจะลงนามไดทันภายในเดือนกันยายน 
2559 
 
 (1.21) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวลําทวนฝงซาย หนวยดําเนินงาน คือ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร/สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ PO เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 24,908,500.00 24,5000,000.00     
/นายปรีชา… 
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นายปรีชา เจริญ ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : กิจกรรมดังกลาวเบิกจายไปแลว 3,675,000 
บาท ดําเนินงานไปแลวประมาณ 25 % เนื้องานสวนมากเปนงานดินถม ชวงนี้เปนฤดูฝนทําใหเขาถึงแหงดินยาก 
ผูรับจางหาแหลงที่ถมดินไมได เนื่องจากอยูในชวงฤดูทํานาและรถบรรทุกไมสามารถเขาบอดินได เลยทําใหงาน
ลาชา 
 
 (1.22) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยว วนอุทยานภูสิงห-ภูผาผึ้ง จังหวัด
อํานาจเจริญ (ระยะที่ 2) หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอํานาจเจริญ /
วนอุทยานภูสิงห-ภูผาผึ้ง จังหวัดอํานาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ PO เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 24,847,500.00 22,197,000.00     
 
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : กิจกรรมดังกลาวดําเนินงานไปแลว 50 % ผูรับจางอยูระหวางสงเบิกงวดงาน 3 งวด ประมาณสี่
ลานเศษ สวนงวดงานที่เหลือจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 ตุลาคม 2559 คาดวาจะดําเนินโครงการแลวเสร็จทันตาม
กําหนด 
 
 (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 
 (2.1) ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยซันตําบบลโพนขา อําเภอเมืองศรสีะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ หนวยดําเนินงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 19,500,000.00 18,407,161.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % 

 
 (2.2) ขุดลอกหวยโพง หมูบานทุงเศรษฐี ตําบลสมผอ อําเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร หนวยดําเนินงาน โครงการชลประทานยโสธร 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 9,750,000.00 3,702,831.24     
 
นายสุรพล สวนจันทร นายชางชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานยโสธร : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % 
 
 (2.3) กอสรางระบบเก็บกักน้ําและระบบกระจายน้ํา หมูบานโนนงาม ตําบล
โนนงาม อําเภอปทมุราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ หนวยดําเนินงาน โครงการชลประทานอํานาจเจริญ 

/รายการ… 
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รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 29,250,000.00 28,276,051.00     
 
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : จากการประสานกับโครงการชลประทานอํานาจเจริญ กิจกรรมดงักลาวสามารถดําเนินการแลว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 (3) โครงการเพิ่มศักยภาพดานการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดกับประเทศ
เพื่อนบาน งบประมาณ 8,504,500 บาท หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ 
 จังหวัดอุบลราชธานี  

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 5,844,800.00 5,844,800.00     
 
นายเอกศักดิ์ อารยพันท พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี : สามารถดําเนินการเบิกจายแลวเสร็จทั้งหมดภายในเดือน
กันยายน 2559 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 1,059,500.00 1,059,500.00     
 
นางสาวจุไรรัตน ศรีตระกูล พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % 
 
 จังหวัดอํานาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 1,600,200.00 1,559,000.00     
 
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % 
 
 (4) โครงการสงเสริมตลาดขาวหอมมะลิ งบประมาณ 7,355,500 บาท 
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพาณิชยจังหวัดในกลุมจังหวัด 
 

/จังหวัดอุบลราชธานี… 



- 21 - 
 
 จังหวัดอุบลราชธานี 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 466,000.00 466,000.00     
 
นายเอกศักดิ์ อารยพันท พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % อยูระหวางการเบิกจาย
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ   

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 1,776,500.00 1,766,500.00     
 
นางสาวจุไรรัตน ศรีตระกูล พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % อยูระหวางการเบิกจาย
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 จังหวัดยโสธร   

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 2,136,500.00 2,136,500.00     
 
นายชัยยะเจตย จันทรอกัษร พาณิชยจังหวัดยโสธร : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % อยูระหวางการเบิกจายคาด
วาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 จังหวัดอํานาจเจริญ   

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 2,976,500.00 2,976,500.00     
 
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : จะดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 และสงเบิกจาย สามารถปดโครงการได 
100 % ภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 (5) โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอม
มะลิ งบประมาณ 20,800,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด 

/จังหวัดอุบลราชธานี… 
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 จังหวัดอุบลราชธานี 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 1,367,850.00 1,364,850.oo     
งบลงทุน 6,450,000.00 5,939,000.00     

รวม 7,817,850.00 7,303,850.00     
 
นายประวีณ เขียวขํา ผูแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี : เบิกจายงบดําเนินงานไปแลว 1.2 ลานบาท เบิกจาย
งบลงทนุไปแลว 1.5 ลานบาท เหลือเบิกจายโรงเรือนพรอมระบบไฟฟา สามารถเบิกจายไดภายในเดือนกันยายน 
2559 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 1,084,350.00 1,044,390.00     
งบลงทุน 6,450,000.00 5,793,490.00     

รวม 7,534,350.00 6,837,880.00     
 
นายธรดล วงษขันธ ผูแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ : การดําเนินงานเชนเดียวกันกับจังหวัดอุบลราชธานี เหลือ
เบิกจายโรงเรือนพรอมระบบไฟฟา สามารถเบิกจายไดภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 จังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 574,150.00 566,150.00     
งบลงทุน 2,150,000.00 2,139,500.00     

รวม 2,724,150.00 2,705,650.00     
 
นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ ผูแทนเกษตรจังหวัดยโสธร : เหลือเบิกจายโรงเรือนพรอมระบบไฟฟา สามารถ
เบิกจายไดภายในเดือนกันยายน 2559  
 
 จังหวัดอํานาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 573,650.00 530,120.00     
งบลงทุน 2,150,000.00 2,123,000.00     

รวม 2,723,650.00 2,653,120.00     
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นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % เหลือเบิกจายโรงเรือนพรอมระบบไฟฟา สามารถเบิกจายไดภายใน
เดือนกันยายน 2559 
 
 (6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ งบประมาณ 
30,247,800 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด 
 จังหวัดอุบลราชธานี 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 6,936,600.00 6,719,100.00     
งบลงทุน 2,822,800.00 2,800,000.00     

รวม 9,759,400.00 9,519,100.00     
 
นายประวีณ เขียวขํา ผูแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี : งบลงทนุเบิกจาย 100 % งบดําเนินงานเหลือเก่ียวกับ
การตรวจรับรองคุณภาพขาว ตองรอฤดูกาล ตองกันเงินเหลื่อมป 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ  

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 6,936,600.00 6,561,225.00     
งบลงทุน 2,375,000.00 2,335,000.00     

รวม 9,311,600.00 8,896,225.00     
 
นายธรดล วงษขันธ ผูแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ : งบลงทนุเบิกจาย 100 % งบดําเนินงานเหลือเก่ียวกับการ
ตรวจรับรองคุณภาพขาว ตองรอฤดูกาล ตองกันเงินเหลื่อมป 
 
 จังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 4,439,100.00 4,439,100.00     
งบลงทุน 1,520,000.00 1,508,800.00     

รวม 5,959,100.00 5,947,900.00     
 
นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ ผูแทนเกษตรจังหวัดยโสธร : งบลงทุนเบิกจาย 100 % งบดําเนินงานเหลือเก่ียวกับ
การตรวจรับรองคุณภาพขาว ตองรอฤดูกาล ตองกันเงินเหลื่อมป 
 

/จังหวัดอํานาจเจริญ… 
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 จังหวัดอํานาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 3,887,700.00 3,652,879.00     
งบลงทุน 1,330,000.00 1,309,000.00     

รวม 5,217,700.00 4,961,879.00     
 
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : จะตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ จํานวน 630,000 บาท เนื่องจากเก่ียวกับการตรวจ
รับรองคุณภาพขาว ตองรอฤดูกาล ตองกันเงินเหลื่อมป 
 
 (7) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP เช่ือมการคาการลงทุนกับประเทศเพื่อน
บาน งบประมาณ 18,244,500 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุมจังหวัด 
 จังหวัดอุบลราชธานี  

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 8,415,400.00 8,415,400.00     
 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 5,607,200.00 5,607,200.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % 

 
 จังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 2,410,200.00 2,402,200.00     
 
นางสาวสุภิญญา อุนเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดยโสธร : ดําเนินการแลว
เสร็จ 100 % 

 
 

/จังหวัดอํานาจเจริญ… 
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 จังหวัดอํานาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผกูพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 1,811,700.00 1,811,700.00     
 
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : ดําเนินการแลวเสร็จ 100 % 
 
 9. โครงการคาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท หนวยดําเนินงานกลุมจังหวัดฯ/จังหวัดในกลุมจังหวัด 
 
 จังหวัดอุบลราชธานี  

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบบริหาร 3,500,000.00     
 
หัวหนากลุมพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด : เบิกจายไดหมดภายในเดือน
กันยายน 2559 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบบริหาร 600,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : เบิกจายไดหมดภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 จังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบบริหาร 500,000.00     
 
นางสาวสุภิญญา อุนเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดยโสธร : เบิกจายไดหมด
ภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 

/จังหวัดอํานาจเจริญ… 
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 จังหวัดอํานาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบบริหาร 400,000.00     
 
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : เบิกจายไดหมดภายในเดือนกันยายน 2559 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 โครงการที่ดําเนินงานโดยใชงบประมาณเหลือจาย และการโอนเปลี่ยนแปลงตามมติที่
ประชุม ก.บ.ก ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2559 รวมงบประมาณ 19,626,594.84 บาท 
 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด โครงการที่ดําเนินงานโดยใชงบประมาณเหลือจาย และการ
โอนเปลี่ยนแปลงฯ มีดังนี้ 
 
 4.2.1 โครงการที่โอนเปลี่ยนแปลง ตามมติที่ประชุม ก.บ.ก ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันท่ี 14 
มิถุนายน 2559 งบประมาณ 1,476,394.84 บาท ดังนี้ 

ลําดับ โครงการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคณุภาพไดมาตรฐาน       1,000,000.00 

  1.1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตกหวยจันทร กิจกรรมกอสราง
หองนํ้าบริการนักทองเที่ยว 

ที่ทาํการปกครองอําเภอขุนหาญ 1,000,000.00 

2 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ
ขาวหอมมะลิคุณภาพ 

สนง.เกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด 476,394.84 

  2.1 กิจกรรมตอเตมิโรงสีขาวกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน
บานอุมแสง อ.ราษีไศล 

สํานักงานเกษตรจังหวัดศรสีะเกษ 476,394.84 

รวม 2 โครงการ 2 กิจกรรม   1, 476,394.84 

 

 4.2.1 โครงการที่งบประมาณเหลือจาย ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ก ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2559 งบประมาณ 18,150,200 บาท ดังนี้ 

ลําดับ โครงการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคณุภาพไดมาตรฐาน       13,408,700.00 



ลําดับ โครงการ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 

  1.1) กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหวยขะยุง – 
บานน้ําเที่ยง – บานฮองขอน 

ที่ทาํการปกครองอําเภอวารินชําราบ 6,475,400.00 

  1.2) กิจกรรมกอสรางลานจอดรถ คสล. ภายในวัดสรินิธรวราราม (ภู
พราว) ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ทาํการปกครองอําเภอสิรินธร 1,181,300.00 

  1.3) กิจกรรมปนจักรยานประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ‘แหลง
เรียนรูอูอารยธรรม’ เช่ือมโยงการทองเที่ยวจังหวัด/กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ป 2559 

ที่ทาํการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 1,000,000.00 

  1.4) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบรเิวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ต.
ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 

500,000.00 

  1.5) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยววิมานพญาแถน สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยโสธร/สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดยโสธร 

4,252,000.00 

2 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร โครงการชลประทานจังหวดัในกลุม
จังหวัด 

3,971,500.00 

  2.1 กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนหวยทรพีเหนือ บานโคกสุวรรณ หมู
ที่ 10 (ชวงนานางสมศรี เสนหพูด) ต.โคกนาโก อ.ปาติ้ว 

ที่ทาํการปกครองอําเภอปาติ้ว 426,000.00 

  2.2 กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนหวยทรพีเหนือ บานโคกสุวรรณ หมู
ที่ 10 (ชวงนานายสังวาลย นนทะลุน) ต.โคกนาโก อ.ปาติ้ว 

ที่ทาํการปกครองอําเภอปาติ้ว 426,000.00 

  2.3 กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนลาํหวยประนอมตอนลาง บานสมผอ 
หมูที่ 1 ตําบลสมผอ อ.ไทยเจรญิ 

ที่ทาํการปกครองอําเภอไทยเจริญ 522,000.00 

 2.4 กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนลาํหวยประนอมตอนกลาง บานเหลา
หันทราย หมูที่ 6 ตําบลสมผอ อ.ไทยเจริญ 

ที่ทาํการปกครองอําเภอไทยเจริญ 240,000.00 

 2.5 กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนลาํหวยซัน  
บานโนนแดง หมูที่ 3 ตําบลสมผอ อ.ไทยเจรญิ 

ที่ทาํการปกครองอําเภอไทยเจริญ 522,000.00 

 2.6 กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนลาํหวยเตาตอนบน บานใหมชมภู 
หมูที่ 7 ตําบลสมผอ อ.ไทยเจรญิ 

ที่ทาํการปกครองอําเภอไทยเจริญ 522,000.00 

 2.7 กิจกรรมขดุลอกลําหวยปลาแดก หมู ๓ ตําบลหวยไร สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอํานาจเจริญ 

500,000.00 

 2.8 กิจกรรมขดุลอกสระน้าํสาธารณะประโยชน หมู ๔ ต.หวยไร 499,000.00 

 2.9 กิจกรรมขดุลอกลําหวยปลาแดก หมู 3 ต.โนนโพธิ์ 314,500.00 
3 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ

ขาวหอมมะลิคุณภาพ 
สนง.เกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด 770,000.00 

  3.1 กิจกรรมกอสรางถนน คสล.สายศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพสินคาทางการเกษตร ตําบลผักไหม - โรงสีขาวชุมชน
ตําบลผักไหม-บานโคกสําโรง ตําบลผักไหม อ.หวยทับทัน  

ที่ทาํการปกครองอําเภอหวยทับทนั 770,000.00 

รวม 3 โครงการ 15 กิจกรรม   18,150,200 

 

/หัวหนากลุม… 
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หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด สวนราชการ/หนวยงานที่รับผิดชอบ รายงานผลการเบิกจาย 
ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และวันที่จะดําเนินโครงการแลวเสร็จ เรียงตามลําดับ 
 
 (1) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน งบประมาณ 
14,408,700.00 บาท 

 (1.1) กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหวยขะยุง – บานน้ํา
เที่ยง – บานฮองขอน หนวยดําเนินงาน คือ ที่ทําการปกครองอําเภอวารินชําราบ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั 
หรือ PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 6,475,400.00      
 
นายปรีดา อุนอดุม ปลัดอาวุโส ที่ทําการปกครองอําเภอวารินชําราบ : ไดตัวผูรับจางแลว วันพฤหัสบดีจะเขามา
ลงนามในสัญญา กําหนดแลวเสร็จภายใน 60 วัน 
 
 (1.2) กิจกรรมกอสรางลานจอดรถ คสล. ภายในวัดสิรินธรวราราม (ภูพราว) 
ตําบลชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หนวยดําเนินงาน คือ ที่ทําการปกครองอําเภอสิรินธร 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั 
หรือ PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 1,181,300.00      
 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด : ไดตัวผูรับจางแลว ลงนามในสัญญาแลว ดําเนินการตามกิจกรรม 
 
 (1.3) กิจกรรมปนจักรยานประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ‘แหลงเรียนรูอู
อารยธรรม’ เชื่อมโยงการทองเที่ยวจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ป 2559 หนวย
ดําเนินงาน คือ ที่ทาํการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 
 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั 
หรือ PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบดําเนินงาน 1,000,000.00      
 
ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี : ทําสัญญาเรียบรอยแลว จะดําเนินโครงการวันที่ 4 กันยายน 2559 สิ้นสุดในวันที่ 4 
กันยายน 2559 
 
 (1.4) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณจุดผานแดนถาวรชองสะงํา ต.ไพร
พัฒนา อ.ภูสิงห หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 

/รายการ… 
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รายการ งปม.ที่ไดรับ 

(บาท) 
กอหนี้ผูกพนั 

หรือ PO 
เบิกจายแลว 

(บาท) 
รอยละ คงเหลือ 

(บาท) 
รอยละ 

งบลงทุน 500,000.00      
 
นางสาวสุภิญญา อุนเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดยโสธร : ไดผูรับจางแลว
ลงนามในสัญญาในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ดําเนินการตามโครงการ 
 
 (1.5) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตกหวยจันทร กิจกรรมกอสรางหองน้ํา
บริการนักทองเที่ยว หนวยดําเนินงาน คือ ที่ทําการปกครองอําเภอขุนหาญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั 
หรือ PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 1,000,000.00      
 
นายอําเภอขุนหาญ : พ่ึงไดรับแจงความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงจากสํานักงาน ก.พ.ร. อยูระหวางหาตัวผู
รับจาง คาดวาจะลงนามในสัญญาไดอีกสองสัปดาหหนา 
 
 (1.6) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยววิมานพญาแถน หนวยดําเนินงาน คือ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร/สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั 
หรือ PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 4,252,000.00      
 
นายปรีชา เจริญ ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : อยูระหวางหาตัวผูรับจาง คาดวาจะลงนามใน
สัญญาได ในวันท่ี 23 กันยายน 2559 
 
 (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 
งบประมาณ 3,971,500.00 บาท 
 (2.1) กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนหวยทรพีเหนือ บานโคกสุวรรณ หมูที่ 10 
(ชวงนานางสมศรี เสนหพูด) ต.โคกนาโก อ.ปาติ้ว หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 426,000.00      
 
นายไตรศักดิ์ วรสิทธิ์ธํารง ปลัดอําเภอ ที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว : ไดตัวผูรับจางแลวลงนามในสัญญาวันที่ 
17 สิงหาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2559 

 
/(2.2) กิจกรรม… 
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 (2.2) กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนหวยทรพีเหนือ บานโคกสุวรรณ หมูที่ 10 
(ชวงนานายสังวาลย นนทะลุน) ต.โคกนาโก อ.ปาติ้ว หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 426,000.00      
 
นายไตรศักดิ์ วรสิทธิ์ธํารง ปลัดอําเภอ ที่ทําการปกครองอําเภอปาติ้ว : ไดตัวผูรับจางแลวลงนามในสัญญาวันที่ 
17 สิงหาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2559 
 
 (2.3) กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนลําหวยประนอมตอนลาง บานสมผอ หมูที่ 
1 ตําบลสมผอ อ.ไทยเจริญ หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอไทยเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 522,000.00      
 
นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอไทยเจริญ : ไดตัวผูรับจางแลวลงนามในสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม 2559 มี
ปญหาในการดําเนินการคือที่ฝายมีน้ําอยูเนื่องจากเปนฤดูฝน ตองไดกันเงนิเบิกเหลื่อมป กําหนดการดําเนินงาน 90 
วัน สิ้นสุดสัญญาประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 
 
 (2.4) กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนลําหวยประนอมตอนกลาง บานเหลาหัน
ทราย หมูที่ 6 ตําบลสมผอ อ.ไทยเจริญ หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอไทยเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 240,000.00      
 

นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอไทยเจริญ : อยูระหวางหาตัวผูรับจาง คาดวาจะไดตัวผูรับจางประมาณ
กลางเดือนกันยายน 2559 และจะกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
 
 (2.5) กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนลําหวยซัน บานโนนแดง หมูท่ี 3 ตําบลสม
ผอ อ.ไทยเจริญ หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอไทยเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 522,000.00      
 
นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอไทยเจริญ : อยูระหวางหาตัวผูรับจาง คาดวาจะไดตัวผูรับจางประมาณ
กลางเดือนกันยายน 2559 และจะกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

/(2.6) กิจกรรม… 
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 (2.6) กิจกรรมกอสรางฝายน้ําลนลําหวยเตาตอนบน บานใหมชมภู หมูที่ 7 
ตําบลสมผอ อ.ไทยเจริญ หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอไทยเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 522,000.00      
 
นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอไทยเจริญ : อยูระหวางหาตัวผูรับจาง คาดวาจะไดตัวผูรับจางประมาณ
กลางเดือนกันยายน 2559 และจะกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
 
 (2.7) กิจกรรมขุดลอกลําหวยปลาแดก หมู ๓ ตําบลหวยไร หนวยดําเนินงาน 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอํานาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 500,000.00      
 
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : ไดตัวผูรับจางแลว ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 (2.8) กิจกรรมขุดลอกสระน้ําสาธารณะประโยชน หมู ๔ ต.หวยไร หนวย
ดําเนินงาน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอํานาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 499,000.00      
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : ไดตัวผูรับจางแลว ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2559 
 
 (2.9) กิจกรรมขุดลอกลําหวยปลาแดก หมู 3 ต.โนนโพธิ์ หนวยดําเนินงาน 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอํานาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 314,500.00      
 
นายรักษ ปลอบเมือง ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
อํานาจเจริญ : ไดตัวผูรับจางแลว ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2559 

/(3) โครงการ… 



- 32 - 
 
 (3) โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑขาวหอม
มะลิ งบประมาณ 1,246,394.84 บาท  
 
 (3.1) กิจกรรมกอสรางถนน คสล.สายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพสินคา
ทางการเกษตร ตําบลผักไหม - โรงสีขาวชุมชนตําบลผักไหม-บานโคกสําโรง ตําบลผักไหม อ.หวยทับทัน หนวย
ดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอหวยทับทัน 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 770,000.00      
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : ไดตัวผูรับจางแลวลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 
2559 
 
 (3.2) กิจกรรมตอเติมโรงสีขาวกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง 
อ.ราษีไศล หนวยดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ไดรับ 
(บาท) 

กอหนี้ผูกพนั หรือ 
PO 

เบิกจายแลว 
(บาท) 

รอยละ คงเหลือ 
(บาท) 

รอยละ 

งบลงทุน 476,394.84      
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
ศรีสะเกษ : อยูระหวางแจงใบเบิกเงินงบประมาณแทนกันที่ผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษลงนามใหกลุมจังหวัดฯ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 แนวทางการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด แนวทางการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ 
 4.3.1 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุ ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 แจงแนวทางปฏิบัติเพ่ือเรงรัดการจัดหา
พัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

/1. การทราบยอดเงิน… 
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 1. การทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 13 วรรคแรก ใหถือวาทราบยอดเงินงบประมาณรายจายประจําป เมื่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลวเสร็จกอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาในวาระที่ 2 
 2. หลังจากทราบยอดเงินตามขอ 1 แลว ใหสวนราชการดําเนินการเผยแพร
ประกาศจัดซื้อจัดจาง จนถึงขั้นตอนไดตัวผูขายหรือผูรับจางไวกอนได เวนแตขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือใหปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ 3 
 3. ใหสวนราชการท่ีจะจัดหาพัสดุกําหนดเปนเงื่อนไขในเอกสารประกาศการ
จัดซื้อจัดจางไวดวยวาการจัดซื้อหรือการจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณทีี่ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได 
 อนึ่ง ในการบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e – GP) สวนราชการสามารถดําเนินการบันทึกขอมูลโครงการจัดซื้อจัดจางได
ทันที โดยไมตองระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงิน แตท้ังนี้สวนราชการตองบันทึกรหัสงบประมาณและ
รหัสแหลงของเงินใหแลวเสร็จกอนการดําเนินการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

 ทั้งนี้ หากสวนราชการมปีญหาในการปฏิบัติตามขอ 1 – 3 ใหหารือ กวพ. เปนรายกรณี 
 
ประธาน ใหจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ และสวนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดรับงบประมาณภายใต
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาในวาระที่ 2 – 3 
ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน จัดทาํเอกสารเพ่ือขออนุมัติโครงการ หากไมครบจะไมเสนอใหหัวหนากลุมจังหวัด
พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
 1. รายละเอียดโครงการพรอมแบบรูปรายการ (ถามี) พรอมยืนยันความพรอมของพ้ืนที่ในการ
ดําเนินโครงการ 
 2. แผนการจัดซื้อจัดจางตามงบประมาณโครงการที่ไดรบัจัดสรร 
 3. แผนการใชจายงบประมาณตามโครงการที่ไดรับจัดสรร 
 4. หากไมสามารถดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการ ใหจัดทํารายละเอียดขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
 ทั้งนี้ สงใหกลุมจังหวัดฯ เพื่อเสนอหัวหนากลุมจังหวัดฯ พิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ 5 
กันยายน 2559 
 
นายสารสิน ศิริถาพร ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ เขต 14 : ใหเรงรัดการดําเนินการ และเรงรัดการ
เบิกจายใหทันตามาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หาก
ดําเนินการไมทันตามกําหนดจะตองโดนดึงงบประมาณคืนกลับงบกลาง ดังนี้ 

/1. รายจายประจํา… 
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 1. รายจายประจํา ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายไตรมาส โดยในสวนของการดําเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจหนวยงาน จะตองเรงรัดใหเริ่มดําเนินงานและเริ่มเบิกจายงบประมาณตั้งแตไตรมาสที่ 1 
โดยกําหนดเปาหมายเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 รอยละ 33 
 สําหรับคาใชจายการฝกอบรม ประชุม และสัมมนา ใหคํานึงถึงผลประโยชนที่ทาง
ราชการจะไดรับและระยะเวลาที่เหมาะสมเปนสําคัญ รวมทั้งสอดคลองกับการดําเนินงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมของหนวยงานตางๆ 
ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหสามารถเบิกจายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ให
มากที่สุดหรือไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
 2. งบรายจายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน
จะตองมีความพรอมเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ รวมถึงการ
ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของอยางถูกตองครบถวน กรณีสิ่งกอสรางสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ตองดําเนินการใหมีความพรอมเก่ียวกับขอกําหนดจํานวนพ้ืนที่ สถานที่ตั้ง และราคา
ของที่ดนิ ขอกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่กอสราง รวมถึงการ
ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของอยางถูกตองครบถวน โดยกําหนดเปาหมายเบิกจาย
งบประมาณในไตรมาสที่ 1 รอยละ 19 
 3. ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจางได เมื่อ
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 พิจารณา
แลวเสร็จ (25 สิงหาคม 2559) โดยมีเงื่อนไขวาจะกอหนี้ผูกพันไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานัก
งบประมาณแลว ทั้งนี้ รายจายลงทุนปเดียว จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และหากเปน
รายการที่มีวงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท ใหเบิกจายตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายในไตรมาสที่ 1 
ยกเวนรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากตางประเทศ รายจายลงทุนที่มีวงเงินตอรายการเกิน 1,000 
ลานบาท และรายจายลงทุนผูกพันรายการใหม จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 
 ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไดตั้งแตไตรมาสที่ 1 ขอใหสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น กําหนดแบงงวดงานและเบิกจายรายการสิ่งกอสรางปเดียวใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริง  
 
เปาหมายการ

เบิกจาย
งบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
เปาหมายการ
เบิกจายรวม 

(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 1 
(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 2 
(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 3 
(รอยละ) 

ไตรมาสที่ 4 
(รอยละ) 

ภาพรวม 
(รอยละ) 

96 30 22 21 23  

รายจายประจํา 
(รอยละ) 

98 33 22 21 22  

รายจายลงทุน 
(รอยละ) 

87 19 22 22 24  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3.2 การขยายระยะเวลากําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมฯ และยกเวนการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e - market) และดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Biddin : e – bidding) ใหดําเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุ ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (เอกสาร 5) 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3.3 นายณัฐพงศ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามเรงรัดการใช
จายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ผานระบบวีดีทัศนทางไกล (Video 
Conference System) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ไดแจงวาสํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดประชุม
โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม จํานวน 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และ 30 พฤศจิกายน 2559 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3.4 นายณัฐพงศ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมติดตามเรงรัดการใช
จายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ผานระบบวีดีทัศนทางไกล (Video 
Conference System) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ชี้แจงแนวทางในการบริหารงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 1. โครงการที่มีงบประมาณ ไมเกิน 10,000,000 บาท ตองดําเนินการหาตัวผูรับจาง กอหนี้
ผูกพัน จัดซื้อจัดจาง และเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 2. โครงการที่มีงบประมาณ เกิน 10,000,000 บาท ตองดําเนินการหาตัวผูรับจาง และกอ
หนี้ผูกพัน ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 3. การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุของสวนราชการ ใหดําเนินการตามหนังสือ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
 4. แนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช ใหดําเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด ที่ กค 
(กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3.5 เพ่ือใหการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณของกลุมจังหวัด เปนไปใน
แนวทางเดียวกัน และเปนไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช จึงซักซอมแนวทางและขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

/หัวหนากลุม… 
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หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ ดังนี้ 
 
 1) จังหวัด/สวนราชการที่เปนหนวยดําเนินงานจัดทาํรายละเอียดโครงการ พรอมแบบรูป
รายการ (ถามี) รวมทั้งแผนการดําเนินงาน และยืนยันความพรอมในการดําเนินโครงการ เพ่ือเสนอขออนุมัติ
โครงการตอหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนลาง 2 โดยมีหัวหนาสวนราชการเปนผูเสนอโครงการ 
ผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดเปนผูเห็นชอบโครงการ และหัวหนากลุมจังหวัดฯ เปนผูอนุมัติโครงการ ซึ่งให
จัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบฟอรมที่กําหนด สงใหสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ภายในวันท่ี  
กันยายน 2559  
 2) การจัดหาพัสดุ ใหสวนราชการที่จัดจัดหากําหนดเงื่อนไขวาจะสามารถลงนามใน
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560    
มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสํานักงบประมาณ     
และไดรับแจงจากกลุมจังหวัดฯ แลว โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและแนวทางตามหนังสือ
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 316 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ใหดําเนินการหา
ตัวผูรับจางใหแลวเสร็จภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 

3) การรายงานผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
2560 ใหรายงานตามแบบฟอรมที่รายงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยครั้งแรกใหเริ่มรายงานตั้งแตวันที่ 14 
ตุลาคม 2559 และทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน จนกวาจะแลวเสร็จโครงการ/กิจกรรม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3.6 โครงการในลักษณะการบูรณการรวมกันของจังหวัดภายในกลุมจังหวัดฯ มีจํานวน 
4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 74,224,400 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดับที่ กิจกรรม -หมวดรายจาย - หมวดรายจายยอย - รายการ 
เงินงบประมาณ 

 
สวนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพดานการคา การลงทุนในกลุมจังหวัด
กับประเทศเพื่อนบาน 

 
14,571,400 

สํานักงาน
พาณิชยใน
กลุมจังหวัด งบดําเนินงาน 

1. วัสดุสํานักงาน 30,000 
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000 
3. วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 
4. คารับรองและพิธีการ 209,700 
5. คาพาหนะเดินทางในประเทศ 152,500 
6. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 50,400 
7. คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ 146,100 
8. คาจางเหมากิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ 12,922,700 
9. คาจางเหมากิจกรรมการพัฒนาองคความรูผูประกอบการ 1,000,000 



2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุนการผลิต
ขาวหอมมะลิในเขตพื้นท่ีเหมาะสม 

 
47,125,000 

สํานักงาน
เกษตรในกลุม

จังหวัด งบดําเนินงาน 
1. วัสดุสํานักงาน 48,000 
2. วัสดุการเกษตร 31,087,500 
3. วัสดุสนามและการฝก 2,575,500 
4. คาตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝกอบรม 1,742,400 
5. คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ 119,000 
6. การฝกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 659,6100 
7. คาพาหนะเดินทางในประเทศ 1,089,000 
8. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 3,117,500 
9. คาจางเหมาหนวยตรวจภายนอก 750,000 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการสงเสริมตลาดขาวหอมมะลิ 7,528,000 สํานักงาน
พาณิชยใน
กลุมจังหวัด 

งบดําเนินงาน 
1. วัสดุสํานักงาน 80,000 
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000 
3. วัสดุคอมพิวเตอร 80,000 
4. การฝกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป 320,000 
5. คาพาหนะเดินทางในประเทศ 97,500 
6. คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ 148,000 
7. คาเชาที่พักระหวางเดินทางในประเทศ 112,500 
8. คาจางเหมาจัดงานแสดงและจําหนายสินคาและการเจรจา
จับคูธุรกิจ 

5,700,000 

9. คาจางเหมาในการจัดทําปายรับรองและสื่อประชาสัมพันธ 950,000 
4 โครงการคาใชจายในการบรหิารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณา

การ 
5,000,000 สํานักบริหาร

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดฯ 
/ สํานักงาน

จังหวัดในกลุม
จังหวัด 

งบรายจายอื่น 
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 5,000,000 

รวม 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น (บาท) 74,224,400  

 
ประธาน ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ
หัวหนากลุมโครงการฯ จัดทาํโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ ในภาพรวมของโครงการฯ  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.4  สํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย แจงใหกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป รอบใหม (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) ตามนโยบาย หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งหลักเกณฑและแนวทางการกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2561 โดยยึดนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และมุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดฯ ไดรวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 4 ป รอบใหม (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ตามนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการ ที่
กําหนด โดยไดจัดทําเปนรางแผนพัฒนาแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป รอบใหม (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖4) เพ่ือให
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนฯดังกลาว และ
กลุมจังหวัดจะไดจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.  สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 15 กันยายน ๒๕๕9 ตอไป 
 
ประธาน กลุมจังหวัดฯ ไดรวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 4 ป รอบใหม (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ซึ่งตามปฏิทนิตองสงแผนใหสํานักงาน 
ก.พ.ร. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 ซึ่งทางมหาวิทาลัยไดแจกจายรางแผนใหที่ประชุมฯ ในวันนี้ ขอเชิญ
ตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชี้แจง 
 
ดร. สุมาลี เงยวิจิตร ตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : การระดมความคิดในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ 
ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดประชุมมาแลว 8 ครั้ง ครั้งนี้เปนครั้งที่ 9 โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 ชี้แจงการจัดทําแผน 
 ครั้งที่ 2 – 5 ไปประชุมที่จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ เพ่ือระดมความคิดเห็น 
 ครั้งที่ 6 ประชุมตัวแทนชุมชนตางๆ ซึ่งการประชุมมีขอจํากัดเนื่องจากตัวแทนชุมชนมาไมครบ
ทุกภาคสวน ทําใหไดขอเสนอแนวคิดไมครบถวน 
 ครั้งที่ 7 – 8 ประชุมจัดทําแผนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ครั้งที่ 9 คือครั้งนี้ ที่ไดแจกจายรางใหคณะกรรมการฯ ไดดู ดังนั้น ขอความรวมมือจังหวัดใน
กลุมจังหวัดฯ สวนราชการทุกสวนราชการ ใหนํารางแผนที่ไดแจกจายใหกลับไปศึกษาในรายละเอียดและ
สาระสําคัญ และเตรียมประเด็นที่ตองการพัฒนาเขามาเพื่อประชุมในครั้งตอไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็
จะกลับไปทบทวนเพื่อสรุปสาระสําคัญในการพัฒนา เมื่อมีการจัดประชุมอีกครั้งก็ใหมาพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่
สําคัญเพ่ือนํามาดําเนินการ  
 
นายสารสิน ศิริถาพร ผูอํานวยการสํานักจัดทํางบประมาณ เขต 14 การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ จะตอง
เปนแผนที่บูรณาการรวมกันทั้งสี่จังหวัด และเม่ือไดงบประมาณมาแลวตองดําเนินโครงการรวมกัน ไมใชแบง
งบประมาณใหแตละจังหวัดไปดําเนินการ และตอไปนี้จะตองมีการประชุมภาค วางบประมาณของกลุมจังหวัดฯ  

 
/จะไปเชื่อมโยง… 


