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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2   

ครั้งที่ 5/2559 
วันที่ 14 มิถุนายน  2559  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
 

****************** 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกรรมการ 
2. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองประธานกรรมการ 
 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
3. นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ 
4. นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
5. นายธรดล วงษ์ขันธ์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ 
6. นายนภดล ผุดผ่อง ผู้แทนเกษตรจังหวัดยโสธร กรรมการ 
7. นายชาญศักดิ์ สักขัน ผู้แทนเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ กรรมการ 
8. นายเอกศักดิ์ อารยพันท์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
9. นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ ์ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ 
10. นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ กรรมการ 
11. นายลิขิต ดับพรหม ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กรรมการ 
12. นายวรรัช จ าปามูล ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ กรรมการ 
13. นายเสถียร ชาชุมพร นายกเทศมนตรีต าบลห้วยขะยุง กรรมการ 
14. นางอุไร บัวบาน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กรรมการ 
15. นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีต าบลตาดทอง กรรมการ 
16. นายสมบูรณ์ โสภีพัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย กรรมการ 
17. นางสาววราลักษ์ จ าปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซ า กรรมการ 
18. นายชาญณรงค์ ทวีสาร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ กรรมการ 
19. นายธรธรรม์ ชินโกมุท ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
20. นางวิลาวัณย์ ศรศิลป์ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
21. นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ 
22. นางผ่องศรี แซ่จึง ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ 
23. นายสัมฤทธิ์ กัลปดี ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร กรรมการ 
24. นางปัทมา ประดับศรี ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร กรรมการ 
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25. นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ กรรมการ 
26. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี(ด้านเศรษฐกิจ) กรรมการและเลขานุการ 
27. นายสถิตย์ ปัทมวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
28. นายวิเชียร เลพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ  
29. นายฉกาจ การิสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดยโสธร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นายเชษฐา สังฆรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ  ติดราชการ 
2. พาณิชย์จังหวัดยโสธร  ติดราชการ 
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ติดราชการ 
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ติดราชการ 
5. นายกเทศมนตรีเมืองอ านาจเจริญ  ติดราชการ 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแดนน้อย ติดราชการ 
7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาวัง  ติดราชการ 
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ ติดภารกิจ 
9. นายเพชร นางาม ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอ านาจเจริญ ติดภารกิจ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอดุลย์ ดีอ้อม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 
2. นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ จ่าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 
3. นายวินัย บุญสูง ปลัดอ าเภอ ที่ท าการปกครองอ าเภอสิรินธร 
4. นายสิทธิพงษ์ ถาวรนิธิเดช ผู้ช่วยจ่าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 
5. นางยุวดี วีระคุณ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส   
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 
6. นายปรีดา อุ่นอุดม ปลัดอ าเภอ ที่ท าการปกครองอ าเภอวารินช าราบ 
7. นายอัครนันท์ นาทา นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี 
8. นายชาญวิทย์ ส่งเสริม ปลัดอ าเภอ ที่ท าการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 
9. นายก าพล บัวพี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าเข้ 
10. นายกิตติศักดิ์ แสวงผล  โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ 
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11. นางเอื อมจิต เจตต์จงใจ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
12. นายวิทยา นุ่มนวลพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 
13. นางจิราภรณ์ ศรีแก้ว ปลัดอ าเภอ  ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรารมย์ 
14. นายปรัชวชิ ดวงจิตศิริ รองผู้อ านวยการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
15. นายสมปอง มณฑา นายช่างโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจันทร์ 
16. นายสุวิทย์ ศรีลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจันทร์ 
17. นายวุฒิพงษ์ วงษ์พานิช เจ้าหน้าที่ ส านักงานจังหวัดยโสธร 
18. นายสุรพล สวนจันทร ์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานจังหวัดยโสธร 
19. นายรัฐนันท์ ดวงนิล ปลัดอ าเภอ ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร 
20. นางสาวธนิดา คุณณัฐนิช นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ 
21. นายสุพจน์ ก้อนภูธร วิศวกรชลประทานช านาญการ โครงการชลประทานจังหวัดอ านาจเจริญ 
22. นายธนทร ศรีนาค   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ านาจเจริญ   
   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ านาจเจริญ 
23. นายพิพัฒน์ บุญมี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส   
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ 
24. นายทวีชัย อรัมสัจจากูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
25. นางสาวประสารพร ยงยืน  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
26. นางสาวนันตพร อรัมสัจจากูล เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
27. นายณรัฐ อินทร์กลับ เจ้าหน้าที่จัดการงานท่ัวไป ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
28. นายชนะชล ประสาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
29. นางสาวรังสิมา ถิระโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
30. นางสาวรัตนาภรณ์ แก่นจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
31. นางวิไลวรรณ สุขโธ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
32. นางสาวอุบลวรรณ ซื่อสัตย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
33. นางสาวอนัญญา พรมศิลป์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
34. นายณัฐพล ทองจันทร์พรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
35. นางสาวสุกัญญา อยู่สาย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
36. นางสาวผกามาศ จันทร์สุข นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
37. นางสาวพลอยชมพู สายแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
38. นางสาวพิมพ์พร จ าปาพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
39. นางสาวรสสุคนธ์ ชื่นชม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
40. นายทวีศักดิ์ เหล่าสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
41. นางสาวโศรยา โสมะเกษรินทร์ เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว  
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 
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 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธานการประชุมฯ  ได้เปิดการประชุมฯ และด าเนินการไปตาม
ระเบียบวาระ ดังนี  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 405,036,900.00 บาท (สี่ร้อยห้า
ล้านสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
 กลุ่มจังหวัดฯ มีประเด็นที่จะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบด้วย 
 1. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 2. การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ดังนั น เพ่ือให้การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาประชุมในวันนี  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน เชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) ชี แจงข้อราชการ
ที่ได้ไปประชุมที่จังหวัดขอนแก่น 
 
เลขานุการ (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี) จากการที่ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้มอบหมายให้ผมไปประชุมที่
จังหวัดขอนแก่น มีสาระส าคัญในการประชุมคือเรื่องการก าหนดทิศทางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด โดย
เน้นระดับภาค ซึ่งเป็นการเน้นพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โดยมีหอการค้า ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน มีการน าเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติที่จะก้าวไปอีก 20 
ปี ข้างหน้า เพ่ือให้เกิดความชัดเจน โดยมีการน าร่องโดยภาคเอกชน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 
 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ ครั งที่ 4/2๕๕9       
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง 

/มติที่ประชุม… 
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 3.1 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ. แจ้งว่าเนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ได้เห็นชอบตามที่ส านักงบประมาณเสนอ เรื่อง 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... โดยก าหนดให้
รายการที่น างบประมาณมาจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ให้ครอบคลุมถึงรายการใน
ลักษณะงบลงทุนที่มีเงินเหลือจ่ายต่อรายการไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท และรายการในลักษณะรายจ่ายประจ าที่
หมดความจ าเป็นหรือไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วย ทั งนี  กลุ่มจังหวัดฯ ได้โอนงบประมาณ
กลับเพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... จ านวน 102,867,600.00 บาท (เอกสาร 
2) ประกอบด้วย 
 (1) โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด รวม 2 โครงการ 
4 กิจกรรม จ านวน 94,188,600.00 บาท 
 (2) โครงการ/กิจกรรม ที่ก่อหนี ผูกพัน (PO) เรียบร้อยแล้วและมีเงินเหลือจ่ายต่อรายการ
ไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท รวม 2 โครงการ 8 กิจกรรม จ านวน 8,679,000.00 บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี 3.2 การเร่งรัดด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ    กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั งสิ น 405,036,900 บาท (สี่ร้อยห้าล้านสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
ทั งนี  กลุ่มจังหวัดฯ ได้โอนงบประมาณกลับเพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... จ านวน 
102,867,600.00 บาท คงเหลืองบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม จ านวน 
310,848,300.00 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ดังนี  

รายการ งปม.ที่ได้รับ (บาท) ก่อหน้ีผูกพันหรือ PO เบิกจ่ายแล้ว (บาท) ร้อยละ คงเหลือ (บาท) ร้อยละ 
งบ

ด าเนินงาน 
61,563,200.00 60,581,814.00 20,653,165.25 33.55 40,910,034.75 66.45 

งบลงทุน 244,285,100.00 188,696,218.73 30,395,012.03 12.44 213,890,087.97 87.56 
งบบริหาร 5,000,000.00 5,000,000.00 2,947,791.00 58.96 2,052,209.00 41.04 

รวม 310,848,300.00 254,278,032.73 53,995,968.28 17.37 256,852,331.72 82.63 

ทั งนี กลุ่มจังหวัดฯ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในล าดับที่ 16 ของ 18 กลุ่มจังหวัด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี 3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรคโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกลุ่มจังหวัด 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายงานผลการด าเนินงานตามระเบียบวาระการประชุมครับ 

(1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน งบประมาณ 162,196,000.00 บาท 

 (1.1) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ท้องที่
อ าเภอน  าขุ่น หน่วยด าเนินงาน คือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี/ส านักบริหาร
พื นที่อนุรักษ์ที่ 9 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 3,817,600.00 3,300,000.00     
 
นางยุวดี วีระคุณ ผู้แทนผู้อ านายการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ท า
สัญญาจ้างเรียบร้อย ผู้รับจ้างเข้าท างานในพื นทีแ่ล้ว ยังไม่มีผลเบิกจ่าย สัญญาสิ นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2559 
 
 (1.2) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัด
อุบลราชธานี หน่วยด าเนินงาน คือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี/ส านัก
บริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 9 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 4,000,000.00 3,447,000.00     
 
นางยุวดี วีระคุณ ผู้แทนผู้อ านายการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ท า
สัญญาจ้างเรียบร้อย ผู้รับจ้างเข้าท างานในพื นทีแ่ล้ว ยังไม่มีผลเบิกจ่าย สัญญาสิ นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2559 
 
 (1.3) กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงลาน
จอดรถบริเวณแก่งกะเลา เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี 
หนว่ยด าเนินงาน คือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี /ส านักบริหารพื นที่อนุรักษ์
ที่ 9 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 9,297,100.00 7,990,000.00     
 
นางยุวดี วีระคุณ ผู้แทนผู้อ านายการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ท า
สัญญาจ้างเรียบร้อย ผู้รับจ้างเข้าท างานในพื นทีแ่ล้ว ยังไม่มีผลเบิกจ่าย สัญญาสิ นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2559 

/(1.4) กิจกรรม… 
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 (1.4) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานน  าตกผาหลวง จังหวัด
อุบลราชธานี หน่วยด าเนินงาน คือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี/ส านัก
บริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 9 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 8,378,500.00 7,187,700.00     
 
นางยุวดี วีระคุณ ผู้แทนผู้อ านายการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ท า
สัญญาจ้างเรียบร้อย ผู้รับจ้างเข้าท างานในพื นทีแ่ล้ว ยังไม่มีผลเบิกจ่าย สัญญาสิ นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2559 
 
 (1.5) กิจกรรมพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
หน่วยด าเนินงาน คือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี/ส านักบริหารพื นที่อนุรักษ์
ที่ 9 
 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 3,767,500.00 3,447,000.00     
 
นางยุวดี วีระคุณ ผู้แทนผู้อ านายการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ท า
สัญญาจ้างเรียบร้อย ผู้รับจ้างเข้าท างานในพื นทีแ่ล้ว ยังไม่มีผลเบิกจ่าย สัญญาสิ นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2559 
 
 (1.6) กิจกรรมก่อสร้างพุทธมณฑล จังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 2) หน่วย
ด าเนินงาน คือ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี 
 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ PO เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 19,913,100.00 16,570,000.00     
 
นายอัครนันท์ นนทา ผู้แทนผู้อ านายการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ท าสัญญาจ้าง
เรียบร้อย ผู้รับจ้างเข้าท างานในพื นทีแ่ล้ว ยังไม่มีผลเบิกจ่าย 
 
 (1.7) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดนางเหงาและศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
OTOP หน่วยด าเนินงาน คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

/รายการ… 
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รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 3,962,000.00 3,114,301.49     
 
นางจิราภรณ์ ศรีแก้ว ผู้แทนนายอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้แบ่งเป็นกิจกรรมย่อย ดังนี  
 1. ก่อสร้างถนน คสล. 504 เมตร ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน 
 2. ระบบประปาขนาดเล็ก ด าเนินการแล้วประมาณ 25 % สิ นสุดสัญญา 23 กรกฎาคม 
2559 
 3. ระบบไฟฟ้า โอนงบประมาณให้การไฟฟ้าด าเนินการ ขณะนี ยังไม่เข้าพื นที่ด าเนินการ 
 4. ก่อสร้างห้องน  า ด าเนินการแล้วประมาณ 50 % สิ นสุดสัญญา 27 พฤษภาคม 2559 
ได้ด าเนินการปรับผู้รับจ้างแล้ว 
 5. ก่อสร้างอาคารจ าหน่ายสินค้า OTOP ด าเนินการแล้วประมาณ 50 % สิ นสุดสัญญา 23 
มิถุนายน 2559 
 
 (1.8) กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยาง และก่อสร้างสะพาน คสล.สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 2128 น  าตกห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  หน่วยด าเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบท 
จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 6,928,800.00 4,888,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ด าเนินโครงการ
แล้วอยู่ระหว่างก่อสร้างประมาณ 40 %  
 
 (1.9) กิจกรรมก่อสร้างห้องน  าบริการพุทธศาสนิกชนที่มาท าบุญและสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดล้านขวด ม.2 ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยด าเนินงาน คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 1,000,000.00 728,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ด าเนินโครงการ
แล้วอยู่ระหว่างก่อสร้างประมาณ 70 %  

 
/(1.10) กิจกรรม… 
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 (1.10) กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมครบวงจรเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2559 หน่วยด าเนินงาน คือ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 4,244,200.00 4,096,664.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ท าสัญญาจ้างวันที่ 
30 พฤษภาคม 2559 สิ นสดุสัญญาวันที่ 20 มีนาคม 2560 ผู้รับจ้างเข้าพื นที่แล้ว และอยู่ระหว่างฝึกอบรม
กิจกรรมต่างๆ ตามก าหนด การเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน 
 
 (1.11) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์น  าตกห้วยจันทร์ กิจกรรมก่อสร้างห้องน  า
บริการนักท่องเที่ยว หน่วยด าเนินงาน คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 1,000,000.00 -     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ขอเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนและพื นที่ด าเนินการ ตามท่ีรายงานในการประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 
ซ่ึงนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์นายอ าเภอขุนหาญ รายงานว่าเนื่องจากบริเวณใต้พื นดินเป็นชั นหิน ซึ่งผู้รับจ้างเกรงว่า
จะไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งจะต้องตรวจสอบพื นที่ด าเนินงานอีกครั ง หากจ าเป็นก็จะขอด าเนินการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ใหม่ในบริเวณใกล้เคียง ทั งนี  จะเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการต่อคณะกรรมการ ก.บ.ก. 
เนื่องจากพื นที่มีความจ าเป็นที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยว ซ่ึง ที่ประชุมมีมตอินุมัติในหลักการให้ด าเนินการได้หากไม่ผิด
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
 
 (1.12) กิจกรรมพัฒนาแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ หน่วยด าเนินงาน คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 4,000,000.00 3,557,849.00     
 
นายปรัชวิช ดวงจิตศิริ ผู้แทนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ การด าเนินงานแบ่งเป็น 7 กิจกรรมย่อย 
อยู่ระหว่างด าเนินการทุกกิจกรรม สัญญาสิ นสุดวันที่ 27 กันยายน 2559 
 
 
 

/(1.13) กิจกรรม… 
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 (1.13) กิจกรรมมหกรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2559จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2559 กิจกรรมย่อย จัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยด าเนินงาน คือ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด/สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 1,000,000.00 1,000,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เหลือประมาณเก้าหมื่นบาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

 
 (1.14) กิจกรรมปรับปรุงที่ท าการร่วมศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง ด่าน
ถาวรช่องสะง า เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการการค้า การท่องเที่ยวและการลงทุนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2559 
หน่วยด าเนินงาน คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 3,940,000.00 3,857,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการประมาณ 70 % อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
 
 (1.15) กิจกรรมก่อสร้างห้องน  าสาธารณะวัดบ้านศาลา (วัดพระพุทธบาทภู
สิงห์) ม.4 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยด าเนินงาน คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 499,000.00 496,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
 
 (1.16) กิจกรรมก่อสร้างห้องน  าสาธารณะวัดบ้านตะเคียนราม ม.1 ต.
ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยด าเนินงาน คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 492,000.00 478,000.00     
/นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ… 
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นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
 
 (1.17) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนอ าเภอราษีไศล เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2559 หน่วยด าเนินงาน คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 621,305.16 576,571.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ด าเนินการ
โครงการแล้วเสร็จ เหลือเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 
 
 (1.18) กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาภูเขาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในพื นที่
หน่วยจัดการต้นน  าห้วยสวาย อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยด าเนินงาน คือ     ที่ท าการปกครองอ าเภอภูสิงห์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 110,461.98 -     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ไม่สามารถหาผู้
รับจ้างได้ ตามที่รายงานในการประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 สืบเนื่องจากกิจกรรม
ที่ 1.19 เมื่อยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างถังเก็บน  าจึงยังไม่สามารถด าเนินกิจกรรมนี ได้ 
 
 (1.19) กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน  าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื นที่หน่วย
จัดการต้นน  าห้วยสวาย อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หน่วยด าเนินงาน คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 365,932.86 -     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ไม่สามารถหาผู้
รับจ้างได้ ตามที่รายงานในการประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยตัวโครงการมี
ความสมบูรณ์แบบ แต่มีปัญหาเนื่องจากผู้เสนอโครงการน าแบบของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาเป็นแบบ
แนบ ตัวแบบมีสองส่วน ซึ่งจะมีส่วนที่ตัดฝาถังออก ผู้รับจ้างแจ้งว่าจากประสบการณ์ถูก ส.ต.ง. ทักท้วง เนื่องจาก
แบบแผ่นเดียวกันจะต้องด าเนินการทั งหมดไม่สามารถแยกด าเนินการได้และเป็นพื นที่กันดาร ไม่มีผู้รับเหมารายใด
อยากด าเนินงาน 

/(1.20) กิจกรรม… 
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 (1.20) กิจกรรมปรับปรุงถนนและลานคอนกรีตภายในวัดล้านขวด หน่วย
ด าเนินงาน คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 2,452,500.00 1,900,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการได้ประมาณ 30 % 

 
 (1.21) กิจกรรมปรับปรุงผังบริเวณและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกพื นฐาน
บริเวณผามออีแดง พร้อมทั งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  หน่วยด าเนินงาน คือ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 3,000,000.00 2,690,000.00     
 
นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามโครงการ ผู้รับจ้างเข้าพื นที่ด าเนินการแล้ว 
 
 (1.22) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอาคารพญานาค หน่วยด าเนินงาน คือ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร/ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน 
หรือ PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 29,650,000.00 -     
 
นายฉกาจ การิสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด กิจกรรมนี ได้ประกาศ
ด าเนินการไปแล้ว แต่ ส.ต.ง. ทักท้วงจึงต้องได้ด าเนินการประกาศใหม่ เป็นครั งที่ 2 แต่ก็ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้าง
ได้ จึงได้ประกาศใหม่เป็นครั งที่ 3 โดยก าหนดคุณสมบัติใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ น เพ่ือให้มีผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา
ได้ 
 
 (1.23) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวล าทวนฝั่งซ้าย หน่วยด าเนินงาน คือ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร/ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ PO เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 24,908,500.00 24,5000,000.00     
/นายฉกาจ… 
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นายฉกาจ การิสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ด าเนินโครงการแล้ว 
เบิกจ่ายงบประมาณล่วงหน้า 15 % ของโครงการ 
 
 (1.24) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ ง จังหวัด
อ านาจเจริญ (ระยะที่ 2) หน่วยด าเนินงาน คือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ /
วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ ง จังหวัดอ านาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ PO เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 24,847,500.00 22,197,000.00     
 
ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ผู้รับจ้างแล้ว และให้
ผู้รับจ้างท าแผนการด าเนินงาน ตอนนี ไม่มีปัญหาอุปสรรค 
 
 (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
 (2.1) ขุดลอกอ่างเก็บน  าห้วยซัน  ต าบลโพนข่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยด าเนินงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 19,500,000.00 18,407,161.00     
 
ผู้แทนโครงการชลประทานศรีสะเกษ ด าเนินโครงการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 
 
 (2.2) ขุดลอกห้วยโพง หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี ต าบลส้มผ่อ อ าเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร หนว่ยด าเนินงาน โครงการชลประทานยโสธร 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 9,750,000.00 3,702,831.24     
นายสุรพล สวนจันทร์ ผู้แทนโครงการชลประทานยโสธร ด าเนินโครงการแล้วประมาณ 25 % สัญญาสิ นสุดวันที่ 
24 สิงหาคม 2559 
 
 (2.3) ก่อสร้างระบบเก็บกักน  าและระบบกระจายน  า หมู่บ้านโนนงาม ต าบล
โนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ หน่วยด าเนินงาน โครงการชลประทานอ านาจเจริญ 
 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบลงทุน 29,250,000.00 28,276,051.00     
/นายสุพจน์ ก้อนภูธร… 
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นายสุพจน์ ก้อนภูธร ผู้แทนโครงการชลประทานอ านาจเจริญ แบ่งการด าเนินงานเป็น 2 กิจกรรม คือ 1. จ้าง
เหมา ด าเนินการเสร็จแล้ว 2. ด าเนินการเอง ผลงานประมาณ 70 % เบิกจ่ายแล้วประมาณเก้าล้านบาท  
 
 (3) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดกับประเทศ
เพื่อนบ้าน งบประมาณ 8,504,500 บาท หน่วยด าเนินงาน คือ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ 

 จังหวัดอุบลราชธานี  
รายการ งปม.ที่ได้รับ 

(บาท) 
ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 

PO 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
ร้อยละ คงเหลือ 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

5,844,800.00 5,844,800.00     

 
นายเอกศักดิ์ อารยพันท์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินงานตามขั นตอนไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

1,059,500.00 1,059,500.00     

 
นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินงานตามขั นตอนไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 จังหวัดอ านาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

1,600,200.00 1,559,000.00     

 
นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 

 
/(4) โครงการ… 
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 (4) โครงการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิ งบประมาณ 7,355,500 บาท 
หน่วยด าเนินงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 จังหวัดอุบลราชธานี 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

466,000.00 466,000.00     

 
นายเอกศักดิ์ อารยพันท์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินงานตามขั นตอนไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ   

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

1,776,500.00 1,766,500.00     

 
นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินงานตามขั นตอน เหลือจัดแสดงสินค้าในไตรมาสที่ 
4 
 
 จังหวัดยโสธร   

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

2,136,500.00 2,136,500.00     

 
นายฉกาจ การิสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ด าเนินโครงการ แล้วโดย 
จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้ามหกรรมข้าวหอมมะลิ ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2559 ได้ผู้รับจ้าง
แล้ว และจะเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือนสิงหาคม 2559  
 
 
 
 
 

/จังหวัดอ านาจเจริญ… 
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จังหวัดอ านาจเจริญ 
รายการ งปม.ที่ได้รับ 

(บาท) 
ก่อหน้ีผูกพัน 

หรือ PO 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
ร้อยละ คงเหลือ 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

2,976,500.00 2,976,500.
00 

    

 
นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินการตามโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
บางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2559 มีก าหนดขั นตอนที่ชัดเจน 
 
 (5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิ งบประมาณ 20,800,000 บาท หน่วยด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 จังหวัดอุบลราชธานี 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

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     

 
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เบิกจ่ายประมาณสองล้านเศษ ประมาณ 26 % และอยู่ระหว่าง
สร้างโรงเรือน คาดว่าจะเสร็จทันตามก าหนด 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

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 วงษ์ขันธ์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ในเรื่องจัดซื อจัดจ้างท าโรงเรือน ได้ท าสัญญาจ้างแล้ว เหลือ
งบด าเนินงาน ส่วนการจัดมหกรรมพันธุ์ข้าว ด าเนินการแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 

/จังหวัดยโสธร… 
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จังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

574,150.00 566,150.00     

งบลงทุน 2,150,000.00 2,139,500.00     
รวม 2,724,150.00 2,705,650.00     

 
นายนภดล ผุดผ่อง ผู้แทนเกษตรจังหวัดยโสธร เบิกจ่ายงบประมาณแล้วประมาณหนึ่งล้านเก้าแสนบาท ประมาณ 
43.84 % เหลือการก่อสร้างโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้า ท าสัญญาแล้ว แล้วเสร็จ 31 กรกฎาคม 2559 
 
 จังหวัดอ านาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

573,650.00 530,120.00     

งบลงทุน 2,150,000.00 2,123,000.00     
รวม 2,723,650.00 2,653,120.00     

 
นายชาญศักดิ์ สักขัน ผู้แทนเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ มีการเบิกจ่ายประมาณสามแสนสองหมื่นบาท ที่เหลือ
เป็นงบลงทุนงบรายจ่ายครุภัณฑ์ โรงเรือน ท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
 
 (6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ งบประมาณ 
30,247,800 บาท หน่วยด าเนินงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 จังหวัดอุบลราชธานี 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

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     

 
นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เบิกจ่ายแล้วประมาณเจ็ดล้าน ประมาณ 12.40 % และอยู่
ระหว่างการอบรมตามฤดูกาลผลิต 
 

/จังหวัดศรีสะเกษ… 
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จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

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 วงษ์ขันธ์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จัดซื อจัดจ้างหมดแล้ว เหลือกระจายพันธุ์ข้าวสู่การเชื่อมโยง
ตลาด ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 จังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

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     

 
นายนภดล ผุดผ่อง ผู้แทนเกษตรจังหวัดยโสธร เบิกจ่ายแล้วประมาณสามล้านเก้าแสนบาท ประมาณ 70 % ที่
เหลือเป็นค่าตรวจรับรอง 
 
 จังหวัดอ านาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

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     

 
นายชาญศักดิ์ สักขัน ผู้แทนเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ เบิกจ่ายแล้วประมาณสามล้านเศษ ประมาณ 70.79 % 
เหลือประมาณห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท ใช้ในการด าเนินการถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมความรู้ 
 
 (7) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อน
บ้าน งบประมาณ 18,244,500 บาท หน่วยด าเนินงาน ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 

/จังหวัดอุบลราชธานี… 
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จังหวัดอุบลราชธานี 
รายการ งปม.ที่ได้รับ 

(บาท) 
ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 

PO 
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
ร้อยละ คงเหลือ 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

8,415,400.00 8,415,400.00     

 
นายอดุลย์ ดีอ้อม ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการจัดมหกรรม OTOP ต่างประเทศ เรียบร้อย
แล้ว เหลือกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต จะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2559 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

5,607,200.00 5,607,200.00     

 
นายวิทยา นุ่มนวลพิทักษ์ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการตามโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ
ประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท ประมาณ 31 % เหลือกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 
 จังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

2,410,200.00 2,402,200.00     

 
นายฉกาจ การิสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ด าเนินโครงการแล้ว 
เบิกจ่ายงบประมาณ เหลือกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 
 จังหวัดอ านาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

ก่อหน้ีผูกพัน หรือ 
PO 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบ
ด าเนินงาน 

1,811,700.00 1,811,700.00     

 
 
 

/นายเชษฐา สังฆรักษ์… 
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นายเชษฐา สังฆรักษ์ ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ ด าเนินตามโครงการ ดังนี  1. การชี แจงกลุ่ม 
OTOP 30 กลุ่ม ด าเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2. วิเคราะห์ปัจจัยการผลิตของ OTOP เบิกจ่าย
งบประมาณหมดแล้ว 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 
 
 9. โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท หน่วยด าเนินงานกลุ่มจังหวัดฯ/จังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
 
 จังหวัดอุบลราชธานี  

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบบริหาร 3,500,000.00     
 
นายสถิตย ์ปัทมวัฒน์ ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี เบิกจ่ายแล้ว 2,286,770 บาท เหลือ 
1,213,230 บาท 
 
 จังหวัดศรีสะเกษ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบบริหาร 6,000,000.00     
 
นางธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เบิกจ่ายแล้ว 
3,206,000 บาท เหลือ 2,794,000 บาท 
 
 จังหวัดยโสธร 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบบริหาร 5,000,000.00     
 
นายฉกาจ การิสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เบิกจ่ายแล้ว 
2,702,000 บาท เหลือ 2,298,000 บาท 
 
 จังหวัดอ านาจเจริญ 

รายการ งปม.ที่ได้รับ 
(บาท) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละ 

งบบริหาร 4,000,000.00     
 

/นายเชษฐา สังฆรักษ์ … 
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นายเชษฐา สังฆรักษ์ ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ เบิกจ่ายแล้ว 2,010,000 บาท เหลือ 
1,610,000 บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ทบทวนค าขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย โดยขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี  
 
 4.1 จังหวัดอุบลราชธานี 
 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดอุบลราชธานี ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
โดยขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เนื่องจากโครงการเดิมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย จึงน ามาต่อยอดโครงการเดิมซึ่งอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี  

ที ่ รายการเดิม รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจ าเป็น หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
1 

ขอใช้เงินเหลือจ่ายจาก 4 โครงการ 6 
กิจกรรม 
งบประมาณเหลือจ่ายรวม 8,656,700.00 
บาท ดังนี  
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
   1.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร ท้องที่ อ าเภอน  าขุ่น 
จังหวัดอุบลราชธานี 
(งบประมาณ 3,817,600.00 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 517,600.00 บาท 
 
   1.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยาน
แห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี 
(งบประมาณ 4,000,000.00 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 553,000.00 บาท 
 
   1.3 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตและปรับปรุงลานจอดรถบริเวณแก่ง

1. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน งบประมาณรวม 
8,656,700.00  บาท ดังนี  
   1.1 กิจกรรมก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ห้วยขะยุง – บ้านน  าเที่ยง – บ้าน
ฮ่องขอน 
       สถานที่ด าเนินการ จุดที่ 1 
บ้านห้วยขะยุง – บ้านน  าเที่ยง 
ปริมาณงานขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 1,060.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร พื นที่ไม่น้อย
กว่า 7,420.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 4,900,000.00 
บาท 
       สถานที่ด าเนินการ จุดที่ 2 
บ้านห้วยขะยุง – บ้านฮ่องขอน 
ปริมาณงานขนาดกว้าง 6.00 

   เนื่องจากโครงการเดิม
บรรลุวัตถุประสงค์แล้วมี
งบประมาณเหลือจ่าย จึง
น ามาต่อยอดโครงการเดิม
ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 
     ทั งนี  กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ก าหนด
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ
การท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน  โดย
มีกลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา ดังนี  

    1. พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพใน
กลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพ

 
 



ที ่ รายการเดิม รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจ าเป็น หมาย
เหตุ 

กะเลา เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใน
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัด
อุบลราชธานี 
(งบประมาณ 9,297,100.00 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 1,307,100.00 บาท 
   1.4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววน
อุทยานน  าตกผาหลวง อุบลราชธานี 
(งบประมาณ 8,378,500.00 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 1,190,800.00 บาท 
 
   1.5 กิจกรรมพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
(งบประมาณ 3,767,500.00 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 320,500.00 บาท 
 
   1.6 กิจกรรมก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัด
อุบลราชธานี (ระยะที่ 2) 
(งบประมาณ 19,913,100.00 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 3,343,100.00 บาท 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ 1.1 – 1.5 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุบลราชธานี 1.6 ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุบลราชธานี 

เมตร ยาว 394.45 เมตร หนา 
0.20 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 
2,366.70 ตารางเมตร 
งบประมาณ 1,575,400.00 
บาท 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
   1.2 กิจกรรมก่อสร้างลานจอด
รถ คสล. ภายในวัดสิรินธรวรา
ราม (ภูพร้าว) ต าบลช่องเม็ก 
อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 
       สถานที่ด าเนินการ วัดสิริน
ธรวราราม (ภูพร้าว) 
       ขนาดกว้าง 50.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 
2,500.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 1,181,300.00  
บาท 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
 

และได้มาตรฐานสากล  
    2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
    3. สนับสนุนการพัฒนา
บริการและการบริหารจัดการ
ของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ 
   4. ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และ
พัฒนาการตลาดท่องเที่ยว 
และส่งเสริมการพัฒนา
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
การท่องเที่ยว 
 
 
   เนื่องจากโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
จ าเป็นต้องมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ซึ่งมีปัจจัยที่
ส าคัญหลายประการ
ด้วยกันที่จะท าให้การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประสบผลส าเร็จ ดังนั น 
จึงมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ดังกล่าวเพ่ือเป็นปัจจัยใน
การสนับสนุน และตอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 

 

 
2 

 
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน
ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(งบประมาณ 8,504,500.00 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 1,181,300.00 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่า
การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
อุบลราชธานี 
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3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
(งบประมาณ 20,800,000.00 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 3,000.00 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู้ความต้องการของ
ตลาด 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัด
อุบลราชธานี 

   3. กิจกรรมปั่นจักรยาน
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
‘แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม’ 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
ปี 2559 
       สถานที่ด าเนินการในพื นที่
จังหวัดอุบลราชธานี 
งบประมาณ 1,000,00.00 
บาท 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 
 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอม
มะลิคุณภาพ 
(งบประมาณ 30,247,800.00 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 240,300.00 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู้ความต้องการของ
ตลาด 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัด
อุบลราชธานี 

 รวมงบประมาณเหลือจ่าย 8,656,700.00 
บาท 

รวมงบประมาณ 
8,656,700.00 บาท 

  

 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

 4.2 จังหวัดศรีสะเกษ   
 

นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

 1. ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย โดยขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

/ขอใช้เงินเหลือจ่าย… 

 



- 24 - 
ที ่ รายการเดิม รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจ าเป็น หมาย

เหตุ 

1 ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน  
งบประมาณเหลือจ่ายรวม 132,456 
บาท ดังนี  
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงที่ท าการร่วม
ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง ด่านถาวร
ช่องสะง า เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ
การค้า การท่องเที่ยวและการลงทุนของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2559 
งบประมาณ 3,940,000 บาท 
งบเหลือจ่าย 83,000 บาท (โอนให้กลุ่ม
จังหวัดฯ แล้ว) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้
ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ  
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
1.2 กิจกรรม ก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ
วัดบ้านศาลา (วัดพระพุทธบาทภูสิงห์) ม.
4 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ 
งบประมาณ 499,000 บาท 
งบเหลือจ่าย 3,000 บาท (โอนให้กลุ่ม
จังหวัดฯ แล้ว) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้
ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรี
สะเกษ 
1.3 กิจกรรมก่อสร้างห้องน  าสาธารณะวัด
บ้านตะเคียนราม ม.1 ต.ตะเคียนราม อ.ภู
สิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
งบประมาณ 492,000 บาท 
งบเหลือจ่าย 14,000 บาท (โอนให้กลุ่ม
จังหวัดฯ แล้ว) 

1. โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน  

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า ต.ไพร
พัฒนา อ.ภูสิงห์ งบประมาณ 
500,000 บาท 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
คุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการผลิต การแปรรูป
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ
คุณภาพ  
กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล.
ส าย ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ก า ร เ พ่ิ ม
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พสิ น ค้ า ท า ง
การเกษตร ต าบลผักไหม - 
โรงสีข้าวชุมชนต าบลผักไหม-
บ้านโคกส าโรง ต าบลผักไหม 
อ.ห้วยทับทัน งบประมาณ 
770,000 บาท  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่
ความต้องการของตลาด 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานเกษตร
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

1.เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยวตามแนว
ชายแดนของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 
2.เพ่ือความมั่นคงตามแนว
ชายแดน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.เพ่ือให้การขนส่งผลผลิต
ของกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนฯ 
เป็นไปด้วยสะดวก รวดเร็ว 
เนื่องจากถนนเดิมเป็น
ถนนดิน ช ารุดทรุดโทรม 
2.เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุม
ชุนตามนโยบายของ
รัฐบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้
ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ  
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
1.4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน
อ าเภอราษีไศล เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2559 
งบประมาณ 621,305.16 บาท 
งบเหลือจ่าย 32,456 บาท (โอนให้กลุ่ม
จังหวัดฯ แล้ว) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้
ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ  
อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ/
โครงการส่งน  าฯ มูลล่าง 

2 ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
เพื่อการเกษตร กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บ
น  าห้วยซัน ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ 
งบประมาณ 19,500,000 บาท 
งบเหลือจ่าย 56,258 บาท (โอนให้กลุ่ม
จังหวัดฯ แล้ว) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอม
มะลิสู่ความต้องการของตลาด 
หน่วยด าเนินการ  
โครงการชลประทานศรีสะเกษ 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพ 
งบประมาณ 7,534,350 บาท 
งบเหลือจ่าย 79,960 บาท (โอนให้กลุ่ม
จังหวัดฯ แล้ว) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอม
มะลิสู่ความต้องการของตลาด 
หน่วยด าเนินการ  
ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพ 
งบประมาณ 9,311,600 บาท 
งบเหลือจ่าย 415,375 บาท (โอนให้
กลุ่มจังหวัดฯ แล้ว) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอม
มะลิสู่ความต้องการของตลาด 
หน่วยด าเนินการ   
ส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 

5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อม
การค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
งบประมาณ 5,067,200 บาท 
งบเหลือจ่าย 596,205 บาท  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน
ครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
หน่วยด าเนินการ   
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 รวมงบประมาณเหลือจ่าย 1,280,254 
บาท 

รวมงบประมาณ 1,270,000 บาท   

 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 

 
 
 
 
 
 

/2. ขอเปลี่ยนแปลง… 
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 2. ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์น  าตกห้วยจันทร์ กิจกรรม ก่อสร้างห้องน  าบริการนักท่องเที่ยว ของอ าเภอขุน
หาญ งบประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งได้มีการปรับปรุงรูปแบบรายการและพื้นที่ด าเนินการ ตามที่รายงานใน
การประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งนายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์นายอ าเภอขุนหาญ 
รายงานว่าเนื่องจากบริเวณใต้พื นดินเป็นชั นหิน ซึ่งผู้รับจ้างเกรงว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งจะต้องตรวจสอบ
พื นที่ด าเนินงานอีกครั ง หากจ าเป็นก็จะขอด าเนินการเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่ในบริเวณใกล้เคียง ทั งนี  ขอ
เปลี่ยนแปลงแบบ เนื่องจากพื นที่มีความจ าเป็นที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยว ทั งนี  มติที่ประชุมอนุมัติในหลักการให้
ด าเนินการได้หากไม่ผิดระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ในวันนี จึง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.ก. โดยมีรายละเอียด ดังนี    
 
ล าดับ รายละเอียดโครงการเดมิ งบประมาณ ล าดับ รายละเอียดโครงการใหม ่ งบประมาณ เหตุผล/

ความจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,000,000   1,000,000  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
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3. ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรณี
ไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ 
 

 
ที ่ รายการเดิม รายการที่ขอโอน

เปลี่ยนแปลง 
เหตุผลความจ าเป็น หมาย

เหตุ 
 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้

มาตรฐาน 
   1. กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาภูเขาเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวในพื นที่หน่วยจัดการต้นน  า
ห้วยสวาย อ.ภูสิงห์ งบประมาณ 110,461.98 
บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอภูสิงห์ 
 
   2. กิจกรรมก่อสร้างถังเก็บน  าเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวในพื นที่หน่วยจัดการต้นน  าห้วย
สวาย อ.ภูสิงห์ งบประมาณ 365,932.86 
บาท ของอ าเภอภูสิงห์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอภูสิงห์ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการผลิต การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิคุณภาพ  
  กิจกรรมต่อเติมโรงสีข้าว
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านอุ่มแสง อ.ราษี
ไศล งบประมาณ 
476,394.84  บาท 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและเพ่ิม
มูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความ
ต้องการของตลาด 
หน่วยด าเนินการ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ 
 

1.โครงการ/กิจกรรมเดิม 
ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯแล้ว ไม่มีผู้เสนอราคา 
2.เพ่ือส่งเสริมและสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในพื นท่ี/กลุ่ม
อาชีพ 
3.เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนและ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
4.เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ต่อ
ยอดจากโครงการตามมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วน                  
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและคน
ยากจนในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนของ
กระทรวงมหาดไทย (กยจ.) 

 

 

 รวมงบประมาณ 476,394.84  บาท รวมงบประมาณ 
476,394.84 บาท 

  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
    4.3 จังหวัดยโสธร  
นายฉกาจ การิสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด        ขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายโดยขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจากโครงการเดิมได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย จึง
น ามาด าเนินการต่อยอดโครงการเดมิ ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี  
 

/ขอใช้เงินเหลือจ่าย… 
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ที ่ รายการเดิม รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจ าเป็น หมาย
เหตุ 

1 ขอใช้เงินเหลือจ่ายจาก 1 โครงการ  
งบประมาณเหลือจ่ายรวม 4,252,000 
บาท ดังนี  
   1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
      กิจกรรมขุดลอกห้วยโพง หมู่บ้านทุ่ง
เศรษฐี ต าบลส้มผ่อ อ าเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
220,679 ลูกบาศก์เมตร 
(งบประมาณโครงการ 9,750,000 บาท, 
เงินเหลือจ่าย 6,047,168.76 บาท) 
ใช้งบประมาณเหลือจ่าย 4,252,000 
บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนา
คุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความ
ต้องการของตลาด 
หน่วยด าเนินการ : โครงการชลประทาน
ยโสธร 
 

1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน  งบประมาณ 
4,252,000 บาท 
  กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
วิมานพญาแถน       
   (1) ปรับปรุงทางเข้าวิมานพญาแถน   
(วงเงิน 494,000 บาท) 
   (2) ก่อสร้างอาคารร้านค้าบริเวณ
วิมานพญาแถน 
(วงเงิน 2,970,000 บาท) 
   (3) ก่อสร้างห้องน  าวิมานพญาแถน  
(วงเงิน 500,000 บาท) 
   (4) ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว   
(วงเงิน 288,000 บาท) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนา
คุณภาพ 
การท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานและ
ยั่งยืน 
หน่วยด าเนินการ : จังหวัดยโสธร โดย
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดยโสธร และส านักงานจังหวัด
ยโสธร 

    เนื่องจากโครงการเดิม
ได้ด าเนินการ 
บรรลุวัตถุประสงค์แล้วมี
งบประมาณเหลือจ่าย  

    จึงน ามาด าเนินการ
ต่อยอดโครงการเดิม     
ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดฯ 
ประจ าปี 2559 เพ่ือให้
การขับเคลื่อนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
และจังหวัดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ น สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ให้
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
รวมทั งจังหวัดได้ประกาศ
ให้ปี 2559 เป็นปีแห่ง
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดยโสธร 

 

2 ขอใช้เงินเหลือจ่ายจาก 4 โครงการ  
งบประมาณเหลือจ่ายรวม 2,658,000 
บาท ดังนี  
   1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
(งบประมาณโครงการ 5,959,100 บาท, 
เงินเหลือจ่าย 233,164 บาท) 
ใช้งบประมาณเหลือจ่าย 233,164 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนา
คุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
งบประมาณ 2,658,000 บาท 
  2.1 กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ าล้น
ห้วยทรพีเหนือ บ้านโคกสุวรรณ หมู่ท่ี 
10 (ช่วงนา 
นางสมศรี เสน่ห์พูด) ต.โคกนาโก อ.
ป่าติ้ว 
วงเงิน 426,000 บาท   
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครอง

    เนื่องจากโครงการเดิม
ได้ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้วมี
งบประมาณเหลือจ่าย  
    จึงน ามาด าเนินการต่อ
ยอดโครงการเดิม   
ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดฯ 
ประจ าปี 2559 ในการ
พัฒนาแหล่งน  า 



ที ่ รายการเดิม รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจ าเป็น หมาย
เหตุ 

ต้องการของตลาด 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตร
จังหวัดยโสธร 
   2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิคุณภาพ 
(งบประมาณโครงการ 2,724,150 บาท,  
เงินเหลือจ่าย 23,000 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 23,000 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนา
คุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความ
ต้องการของตลาด 
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานเกษตร
จังหวัดยโสธร 
   3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
      กิจกรรมขุดลอกห้วยโพง หมู่บ้านทุ่ง
เศรษฐี ต าบลส้มผ่อ อ าเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
220,679 ลูกบาศก์เมตร 
(งบประมาณโครงการ 9,750,000 บาท, 
เงินเหลือจ่าย 6,047,168.76 บาท) 
ใช้งบประมาณเหลือจ่าย 1,795,168 
บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาคุณภาพ
และเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการ
ของตลาด 
หน่วยด าเนินการ : โครงการชลประทาน
ยโสธร 
   4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  
เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อน
บ้าน 
(งบประมาณโครงการ 2,410,200 บาท,  
เงินเหลือจ่าย 607,799 บาท) 
ใช้งบประมาณเหลือจ่าย 606,668 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาระบบ

อ าเภอป่าติ ว    
  2.2 กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ าล้น
ห้วยทรพีเหนือ บ้านโคกสุวรรณ หมู่ท่ี 
10 (ช่วงนา 
นายสังวาลย์ นนทะลุน) ต.โคกนาโก 
อ.ป่าติ้ว 
วงเงิน 426,000 บาท   
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอป่าติ ว   
   2.3 กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยประนอมตอนล่าง บ้านส้มผ่อ 
หมู่ที่ 1  
ต าบลส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ วงเงิน 
522,000 บาท   
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอไทยเจริญ 
   2.4 กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยประนอมตอนกลาง บ้านเหล่า
หันทราย หมู่ที่ 6  
ต าบลส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ วงเงิน 
240,000 บาท   
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอไทยเจริญ 
   2.5 กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยซัน  
บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ต าบลส้มผ่อ อ.
ไทยเจริญ 
วงเงิน 522,000 บาท   
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอไทยเจริญ 
   2.6 กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ าล้น
ล าห้วยเต่าตอนบน บ้านใหม่ชมภู หมู่
ที่ 7 ต าบลส้มผ่อ  
อ.ไทยเจริญ วงเงิน 522,000 บาท   
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ 

เพ่ือการเกษตรและชุมชน
ในพื นที่ที่ประสบ 
ปัญหาเรื่องน  า ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญเร่งด่วน 
ที่ต้องด าเนินการแก้ไขตาม
นโยบายของรัฐบาล 



ที ่ รายการเดิม รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจ าเป็น หมาย
เหตุ 

สนับสนุน 
การบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิม
มูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้
มาตรฐานสากล 
หน่วยด าเนินการ : โครงการชลประทาน
ยโสธร 

ไทยเจริญ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนา
คุณภาพ 
และเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความ
ต้องการ 
ของตลาด 

 รวมงบประมาณเหลือจ่าย 
6,910,000.00 บาท 

รวมงบประมาณ 6,910,000.00 
บาท 

  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 4.4 จังหวัดอ านาจเจริญ  
นายเชษฐา สังฆรักษ์ ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดอ านาจเจริญ   ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย โดย
ขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  โดยมีรายละเอียดดังนี  
 

ที ่ รายการเดิม รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจ าเป็น หมาย
เหตุ 

1 ขอใช้เงินเหลือจ่ายจาก 4 โครงการ  
งบประมาณเหลือจ่ายรวม 1,313,500 บาท 
ดังนี  
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
   กิจกรรมก่อสร้างระบบเก็บกักน  าและระบบ
กระจายน  า หมู่บ้านโนนงาม ต าบลโนนงาม 
อ าเภอปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 
(งบประมาณโครงการ 29,250,000 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 973,949 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของ
ตลาด 
หน่วยด าเนินการ โครงการชลประทาน
อ านาจเจริญ 
 
2. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การ
ลงทุนในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
งบประมาณ 1,313,500 บาท 
  กิจกรรมการขุดลอกล าห้วยและ
สระน  าสาธารณะ จ านวน 3 
กิจกรรม 
วงเงิน 1,313,500 บาท  
ประกอบด้วย 
   1. ขุดลอกล าห้วยปลาแดก หมู่ 
๓ ต าบลห้วยไร่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ านาจเจริญ วงเงิน 
500,000 บาท   
   2. ขุดลอกสระน  าสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ ๔ ต.ห้วยไร่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
วงเงิน 499,000 บาท   
   3. ขุดลอกล าห้วยปลาแดก หมู่ 
3 ต.โนนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด

    เนื่องจากโครงการเดิม
ได้ด าเนินการ 
บรรลุวัตถุประสงค์แล้วมี
งบประมาณเหลือจ่าย  

    จึงน ามาด าเนินการ
ต่อยอดโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน  าเพื่อการเกษตร  
ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดฯ 
ประจ าปี 2559 และ
เนื่องจากโครงการดังกล่าว
ข้างต้นต้องด าเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอก
ล าห้วยเพื่อช่วยลดปัญหา
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรให้
มีน  าเพียงพอส าหรับท า

 



ที ่ รายการเดิม รายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง เหตุผลความจ าเป็น หมาย
เหตุ 

(งบประมาณโครงการ 1,600,200 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 41,200 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่า
การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
อ านาจเจริญ 
 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
(งบประมาณโครงการ 2,723,650 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 43,530 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของ
ตลาด 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัด
อ านาจเจริญ 
 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพ 
(งบประมาณโครงการ 5,217,700 บาท) 
งบประมาณเหลือจ่าย 254,821 บาท 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของ
ตลาด 
หน่วยด าเนินการ ส านักงานเกษตรจังหวัด
อ านาจเจริญ 

อ านาจเจริญ วงเงิน 314,500 
บาท   

การเกษตรตลอดทั งปี 
 

 รวมงบประมาณเหลือจ่าย 1,313,500.00 
บาท 

รวมงบประมาณ 
1,313,500.00 บาท 

  

 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5... 
 



- 33 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
ประธาน การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีก าหนดการ ดังนี  
 16 มิถุนายน 2559 ประชุมทบทวนถอดบทเรียนในการด าเนินการตามแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2557 – 2560 และชี แจงการจัดท าแผนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561 - 2564 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น 
 22 มิถุนายน 2559 จังหวัดยโสธร 
 24 มิถุนายน 2559 จังหวัดอ านาจเจริญ 
 28 มิถุนายน 2559 จังหวัดศรีสะเกษ 
 30 มิถุนายน 2559 จังหวัดอุบลราชธานี 
 14 กรกฎาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการและแสดงความคิดเห็นรวมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ 
 1 - 3 สิงหาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 เพ่ือให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(ลงชื่อ)..............................................  ผู้จดรายงานการประชุม 

          (นายทวีชัย อรัมสัจจากูล) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

(ลงชื่อ)..............................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นายสถิตย์  ปัทมวัฒน์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 


