รายงานการประชุม
ติดตามและเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 /2561 ประจาเดือน มกราคม 2561
วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
คลังจังหวัดยโสธร/ประธานการประชุม
2. นายณัฐวรรธน์ ขัตติวงศ์ษา
แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
3. ร.ท.สมศักดิ์ สิทธิศรี
แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16
4. พ.ต.ท.บุญมี บัวรอง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
5. นางสาวขันทอง อินทร์หา
แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
6. นางสาวสาริณี สืบสุวรรณ์
แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
7. นายธีรพงศ์ ไชยเดช
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
8. นางสาวจิตตวดี จิตรบาเพ็ญ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
9. นายวรวุฒิ พละบุตร
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
10. นางสาววิไลลักษณ์ พันธราช
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
11. นางสาวสิรินทร อ่อนสนิท
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
12. นางสัจจาพร นามเหลา
แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
13. นายประภาส สังข์ขาว
แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร
14. นางสุนัน สังข์ทอง
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดยโสธร
15. นายทวีป แสนจาสา
แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
16. นายเดชา รอดระรัง
ประมงจังหวัดยโสธร
17. นายสุรพล สวนจันทร์
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
18. นายบุญมี แก้วสวัสดิ์
แทน ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสร
19. นายบุญธรรม ศรีหล้า
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
20. นางสาวปรางค์ทิพย์ ชุมจันทร์
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
21. นางศิรินธร พงศ์สุวรรณ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
22. นางสาวสุพิชฌาย์ เฉลิมพิศ
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
23. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงยโสธร
24. นางสาวระวีพร รัฐสมุทร
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
25. นางประไพศรี ภูคา
แทน พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
26. นายมงคล พูลเพิ่ม
แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
27. นางรัชนีกร กองสมบัติ
แทน พาณิชย์จังหวัดยโสธร
28. นางสาวธิดาลักษณ์ แก้วคูณ
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
29. นายวีระเกียรติ สานุทศั น์
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
30. นายชาติชัย ช่วงชัย
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
31. นางสาวศศิวิมล บาเพ็ญชาติ
แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
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32. นายทรงเกียรติ ขานอ่อนตา
33. นางชัชวาลย์ สิงหา
34. นายบุญสนอง พลมาตย์
35. นางสริญญา จิตศรัณยูกุล
36. นายวีระพล โสมณวัตร
37. นายเอกรัฐ เชาร์ชอบ
38. นายอานนท์ แสงเพชร
39. นางสาวรัตนา สมสุข
40. นางสาววิทิดา เจริญศรี
41. นางอ้อมใจ ชูยศ
42. นางสาวอัญชลี ดีสูงเนิน
43. นางสาวกิติยา ยังซื่อ
44. นางสาววนิดา จันทไชย
45. นางสาวศิรินันท์ มุ่งหมาย
46. นางบุญนา พันธ์ภักดิ์
47. นางบัวลอง แก่นบุปผา
48. นายบุญพักษ์ นุสหรี
49. นางสาวเนตรนภา ผ่านสาแดง
50. นายฉกาจ การิสุข

แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แทน แรงงานจังหวัดยโสธร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดยโธร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
แทน นายอาเภอเมืองยโสธร
แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
แทน นายอาเภอมหาชนะชัย
แทน นายอาเภอกุดชุม
แทน นายอาเภอทรายมูล
แทน นายอาเภอป่าติ้ว
แทน นายอาเภอไทยเจริญ
แทน หัวหน้าสานักงาน ศอ.ปส.จ.ยส.
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเหวศ เข็มแก้ว
2. นางสาวนิภาพร สอนศรี
3. นางกนกรัฐ เข็มทอง
4. นางสาวอุไรวรรณ จันมานิจ
5. นางสาวศรัญญา มูลสาร
6. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร
7. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ
8. นายสิทธิกร นันทวงศ์
9. นางสาวรพีภรณ์ หลอดแก้ว
10. นางสาวฝนทิพย์ ซางซือมูล

สานักงานคลังจังหวัดยโสธร
สานักงานคลังจังหวัดยโสธร
สานักงานคลังจังหวัดยโสธร
สานักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
สานักงานจังหวัดยโสธร
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมติดตามและเร่งรัด
การดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 :
ฝ่ายเลขานุการ :

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
1.1 สานักงบประมาณได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกาหนดให้
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายฯ ดาเนินการ ดังนี้
1) รายจ่ายประจาที่ตั้งไว้สาหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม
และสัมมนา ควรจัดทาแผนการปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ 1 ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2) รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่น กาหนดให้ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ
รายจ่ายลงทุนที่วงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพัน
รายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
1.2 สานักงบประมาณได้กาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 88
และงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ดังนี้
งบประมาณ
เป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
งบลงทุน
21.11
22.00
22.00
22.89 88.00
งบดาเนินงาน
33.00
22.00
21.00
21.36 98.36
งบประมาภาพรวม 30.29
22.00
22.00
21.71 96.00
1.3 จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้ดาเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดยโสธรจากหลายแหล่งงบประมาณ ได้แก่
1) โครงการที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง
(Function) ที่ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
3) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
1.4 โครงการที่จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2560 โดยได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ได้แก่
1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2560
2) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
3) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 – 2560

ประธาน :
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4) โครงการตามงบกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี
5) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ควรมีการแต่งตั้งคณะทางานตรวจติดตามเพื่อให้คาแนะนาแก่ส่วนราชการ
ต่างๆ โดยเป็นคณะทางานชุดเล็กๆ ประมาณ 3 คณะ เพือ่ จะได้รับทราบปัญหา
อุปสรรค อย่างละเอียด

มติที่ประชุม :

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว วางแผน
และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน และให้ฝ่ายเลขานุการเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งคณะทางานตรวจติดตามฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 :

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ฝ่ายเลขานุการ :

สานักงานจังหวัดยโสธรได้จัดทารายงานการประชุมติดตามและเร่งรัดการ
ดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2/2561 ประจาเดือนธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด 16 หน้า ในชั้นนี้ขอให้
ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ หากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
ประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้วย และหากไม่มีการแก้ไขขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมฯ
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ

มติที่ประชุม :

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3 :

เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ :

3.1 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
1.1) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้
1.1.1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่
(1) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานดาเนินการ
(2) พื้นที่ดาเนินการ
(3) กิจกรรม
(4) กลุม่ เป้าหมาย
(5) งบรายจ่าย
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1.1.2) การเปลี่ยนแปลงโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัตริ าชการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาดาเนินการแทนโครงการเดิม
1.1.3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ดาเนินงาน
เสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการแล้ว ซึ่งเป็นอานาจของ ก.บ.จ.
หรือ ก.บ.ก. โดย ก.บ.จ. ได้มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ แล้วนาเรียนให้ที่ประชุม ก.บ.จ. ทราบ
1.2) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1
ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแล ให้ความเห็นชอบในการปรับแผน
ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
2) กรอบระยะเวลาในการส่งคาขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เสนอได้ 2 ครั้ง คือ ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2560)
และภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2561) โดยให้จัดส่งรายละเอียดคาขอโอน
เปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังทีมบูรณาการกลางภายในวันที่กาหนด
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ
มติที่ประชุม :

รับทราบ
3.2 รายงานงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีเดียวที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันภายใน
ไตรมาสที่ 1 ซึ่งจังหวัดยโสธรได้รับจัดสรรงบลงทุนรายจ่ายปีเดียว จานวน 53 รายการ
งบประมาณ 149,906,500 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ก่อหนี้ได้
9 รายการ งบประมาณ 25,150,000 บาท
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ

มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ 4 :

คลังจังหวัดยโสธร :

รับทราบ
เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61
4.1 โครงการที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง (Function)
ทีด่ าเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)
สานักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดาเนินการในพื้นที่
จังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561)
ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรร
งบประมาณฯ จานวน 2,091.09 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 500.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 23.95 เป็นอันดับที่ 66 ของประเทศ แยกเป็น
1) งบลงทุน จานวน 1,371.53 ล้านบาท เบิกจ่าย 177.79 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 12.96 เป็นลาดับที่ 69 ของประเทศ
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2) งบประจา จานวน 719.56 ล้านบาท เบิกจ่าย 322.96 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 44.88 เป็นลาดับที่ 59 ของประเทศ
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว
คลังจังหวัดยโสธร :

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,000,000 บาท ทา PO แล้ว 709,000 บาท
เบิกแล้ว 50 % เหลืออีก 50 % จะส่งเบิกในวันที่ 29 มกราคม 2561 ในวงเงิน
709,000 บาท

ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,000,000 บาท ได้ดาเนินการก่อสร้าง
อารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จานวน 5 แห่งๆ ละ 1,000,000 บาท
ผลการดาเนินงาน อยูร่ ะหว่างขั้นตอนตั้งแต่งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ประกาศร่างฯ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,060,000 บาท จานวน 4 รายการ
เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้ง 4 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 3 รายการ เหลือ 1 รายการ
ซึ่งได้ผชู้ นะแล้ว และทา PO แล้ว 780,000 บาท คาดว่าจะส่งมอบงานได้
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 254,070,000 บาท จานวน 11 รายการ
ซึ่งได้ผู้ชนะทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถ
ลงนามได้ภายในเดือนมกราคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 690,000 จานวน 2 รายการ ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์
ผู้แทน ปศุสตั ว์จังหวัดยโสธร : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,380,000 บาท จานวน 1 รายการ คือ
ก่อสร้างอาคารสานักงานปศุสัตว์อาเภอ อาเภอกุดชุม แบ่งเป็น 4 งวดงาน งวดแรก
จะสามารถเบิกจ่ายได้เดือนกุมภาพันธ์ 2561 งวดสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 25,260,000 บาท ซี่งเป็นงบลงทุนที่ดาเนินการเอง
จานวน 5 รายการ งบประมาณ 8,760,000 บาทดาเนินการเป็นไปตามงวดงาน
และมีบางรายการส่งมอบงานแล้ว สาหรับงานจ้างเหมา จานวน 60 รายการ 60 สัญญา
เป็นการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นา จานวน 1,500 บ่อ ได้ตวั ผู้รับจ้างทุกรายการแล้ว
ลงนามในสัญญา 34 รายการ เหลืออีก 26 รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
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ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,220,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
510,000 บาท เหลือ 1 รายการ คือ ก่อสร้างห้องน้าขนาด 17.50 ตารางเมตร
ตาบลฟ้าหยาด งบประมาณ 430,000 บาท อยู่ระหว่างให้ผู้รับเหมาแก้งาน
เนื่องจากไม่เป็นไปตามสเปคของงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2
ผู้แทน ปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,280,000 บาท จานวน 2 รายการ คือ
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ทา PO แล้ว 790,000 บาท คาดว่าจะสามารถส่งมอบงาน
ได้ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 สาหรับการก่อสร้างฝาย ประกาศผู้ชนะ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 24 มกราคม
2561
ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 130,940,000 บาท จานวน 9 รายการ
เบิกจ่ายแล้ว 42,020,000 บาท และภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
จะสามารถตรวจรับงานได้ 5 รายการ คาดว่าภายในสิ้นเดือนมกราคม จะสามารถ
เบิกจ่ายได้เกิน 50%
ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 143,410,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 13 รายการ รวมเบิกแล้ว 80 โครงการ และอีก 5 โครงการ คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม 2561
ผู้แทน เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 390,000 บาท จานวน 3 รายการ
คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือนมกราคม 2561 และสามารถเบิกจ่ายได้
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 770,000 บาท จานวน 1 รายการ ทา PO แล้ว
770,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการขุดลอกฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 29,720,000 บาท จานวน 5 รายการ
แยกเป็นงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง 3 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 9,500,000 บาท
และค่าบารุงรักษา จานวน 500,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 79,000 บาท
และค่าจัดทาผังเมืองรวม จานวน 50,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 9,455 บาท
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ผู้แทน ท้องถิน่ จังหวัดยโสธร :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 366,260,000 บาท แบ่งเป็นในส่วนของ
สานักงานฯ จานวน 8 รายการ ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ อีก 1 รายการ
คือ จัดซื้อรถยนต์ ซี่งกรมส่งเสริมฯ เป็นผู้ดาเนินการ ส่วนงบอุดหนุน จานวน 105 โครงการ
โดยมี 15 โครงการ ที่ไม่พร้อมดาเนินการ เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้พื้นดาเนินการ
อีก 21 โครงการ อยู่ระหว่างกาหนด TOR และ 11 โครงการ อยู่ระหว่างประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง 12 โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาผล 16 โครงการ อยู่ระหว่างลงนาม
ในสัญญา 30 โครงการ อยู่ระหว่างดาเนินการ และ 3 โครงการเบิกจ่ายเสร็จแล้ว
ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,270,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 2 รายการ
คือ เครื่องค้นเอกซเรย์ระบบสายลาเลียง ลงนามในสัญญาแล้ว สาหรับการก่อสร้าง
สถานพยาบาล 2 ชั้น ขนาด 8X16 ม. อยูร่ ะหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าเซ็นสัญญา
ผู้แทน แรงงานจังหวัดยโสธร :

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 820,000 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 บาท แยกเป็นรายการครุภัณฑ์
การศึกษา จานวน 590,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว เหลือ 1 รายการ คือ การก่อสร้าง
โรงอาบน้าคนพิการ จานวน 550,000 บาท อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 2 :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 50,380,000 บาท ทา PO แล้วงบประมาณ
24,190,000 บาท เบิกจ่าแล้ว 4,170,000 บาท สาหรับรายการ รถตู้โดยสาร
12 ที่นั่ง ไม่มีผู้เสนอราคา ซึ่งจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงต่อไป
ผู้แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 23,350,000 บาท แบ่งเป็น 3 รายการ คือ
1) สิ่งก่อสร้าง 16,743,400 บาท ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2) ปรับปรุง
ศาลา จานวน 465,000 บาท อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง คาดว่าจะสามารถ
ประกาศในระบบได้ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 3) รายการครุภัณฑ์ มี 21
รายการ ได้ราคากลางทุกรายการแล้ว ยกเว้นรายการที่เป็นเตียงนอนชั้นเดียว
พร้อมที่นอนซึ่งไม่มีราคากลางรับรอง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาราคากลาง
คาดว่าจะสามารถประกาศในระบบได้ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,740,000 บาท เป็นรายการครุภัณฑ์
จานวน 3 รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบงานคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการ เป็นงบผูกพับปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างประกาศรร่าง TOR
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ผู้แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,210,000 บาท จานวน 1 รายการ
อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอขอความเห็นชอบ คาดว่าจะสามารถ
ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนภุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 36,670,000 บาท สิ่งก่อสร้าง 5 รายการ
ได้ผู้รับจ้าง และลงนามในสัญญาแล้ว 4 รายการ อีก 1 รายการ จะลงนามในสัญญา
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 สาหรับครุภัณฑ์ 99 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 7 รายการ
อีก 5 รายการ ประกาศฯ ครั้งที่ 2 และอีก 4 รายการ อยูห่ ว่างพิจารณาผล คาดว่าจะ
สามารถลงนามได้ภายในเดือนมกราคม 2561 และอีก 1 รายการ เป็นกล้องถ่ายภาพ
จอประสาทตา จะเสนอราคาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับรายการทีเหลือลงนาม
ในสัญญาทุกรายการแล้ว
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร:
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6,670,000 บาท อยู่ระหว่างแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ
ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดยโสธร : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 26,570,000 บาท ยังไม่เบิก 2 รายการ
อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
4.2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 16 โครงการ งบประมาณ 282,077,000 บาท
ซึ่งกลุ่มจังหวัดอยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ซึ่งขณะนี้ จังหวัดได้รับ
จัดสรรงบประมาณแล้ว จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 20,358,020 บาท ผลการ
ดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561)
ดาเนินการเบิกจ่ายโครงการ จานวน 2 โครงการ ผลการเบิกจ่าย จานวน 227,850 บาท
คิดเป็นร้อยละ 1.12
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)
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ผู้แทน ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดยโสธร :
ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ
งบประมาณ 4,275,000 บาท ซึ่งได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคา
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม :
รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด
ดาเนินการดังนี้
1. กรณีงบดาเนินงาน ให้เร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สดุ เนื่องจากสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 1 แล้ว
2. หน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้ดาเนินการแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561
3. หน่วยงานที่ยังไม่เสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติโครงการให้
เร่งรัดเสนอโครงการภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561
4.3 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (เฉพาะงบลงทุน)
ฝ่ายเลขานุการ :
จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 15 โครงการ 39 กิจกรรม
งบประมาณ 238,319,900 บาท ซึ่งจังหวัดได้อนุมัติทุกโครงการแล้ว
( ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561) ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน 10 โครงการ
งบประมาณ 10,765,000.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.52 แยกเป็น
1) งบลงทุน จานวน 7 โครงการ 12 กิจกรรม
งบประมาณ 149,906,500 บาท PO 2,743,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย
2) งบดาเนินงาน จานวน 14 โครงการ 32 กิจกรรม
งบประมาณ 88,413,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,765,000.20 บาท
คิดเป็นร้อยละ 1.83
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)
ผู้แทน ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่การเกษตร
โดยเป็นการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นา จานวน 1,000 บ่อ งบประมาณ 17,100,000
ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งจะมี 8 สัญญา ลงนามสัญญา
แล้ว 2 รายการ วันที่ 23 มกราคม 2561 นัดผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา 1 รายการ
เหลืออีก 5 รายการ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญา
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ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้า กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
และการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน งบประมาณ 95,200 บาท
เป็นรายการครุภัณฑ์ทังหมด อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
ผู้แทน ประมงจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้า กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนและ
ปลานิล เป็นการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อ จานวน 100 บ่อ งบประมาณ 1,500,000 บาท
ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้า กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการเก็บสารองเสบียงใน
กลุ่มเกษตรกรฯ งบประมาณ 1,040,000 บาท ได้ผู้ชนะแล้ว อยูร่ ะหว่างพิจารณา
ผลการอุทธรณ์
ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้า กิจกรรมย่อย : การควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อม
การผลิตพืชอินทรีย์ฯ (พืชตระกูลแตง) งบลงทุน 285,000 บาท ผู้รับเหมาจะส่งมอบงาน
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
ผู้แทน สหกรณ์จงั หวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ งบประมาณ 7,500,000 บาท
ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งรายการเครื่องสีข้าว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดราคากลางแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศประกวดราคา ได้ภายใน
วันที่ 25 มกราคม 2561 ส่วนการก่อสร้างฉาง อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือเปลี่ยนกิจกรรมภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จานวน 2 รายการ คือ
ก่อสร้างรั้วคาวบอยฯ และขุดลอกระบายน้าฯ ซึ่งทั้ง 2 รายการ ทา PO แล้ว
ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรังปรุงเส้นทางคมนาคม
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จานวน 10 รายการ ได้ผู้รับจ้างทุกรายการแล้ว
และจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 23 มกราคม 2561
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ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร :

ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพืน้ ฐาน
สนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้า กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุง
ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบประมาณ 1,000,000 บาท
ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้าแบบบูรณาการ
จานวน 2 รายการ เป็นงบลงทุนที่ดาเนินการเอง คือ 1) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริโภค กิจกรรมย่อย แก้มลิงบุ่งใหญ่พร้อมอาคารประกอบฯ วงเงิน
9,700,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศฯ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 2) ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าและกระจายน้า
กิจกรรมย่อย ต่อขยายคลองส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงฯ วงเงิน 9,700,000
บาท ลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดเจาะ
บ่อน้าบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้า งบประมาณ
4,921,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง
ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ขุดลอกห้วยแคน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
2. ขุดลอกลาห้วยบงน้อย อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
3. ขุดลอกลาห้วยหินลาด อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว : ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ขุดรอกร่องบ่อ ประกาศผู้ชนะวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และคาดว่าจะ
สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
2. ขุดลอกหนองอีสานเขียว อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ
3. ขุดลอกห้วยบ่อยาง อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
เกี่ยวกับปริมาตรดินขุด

13
ผู้แทน นายอาเภอไทยเจริญ : ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ขุดลอกหนองแข้นอก อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2561
2. ขุดลอกหนองบักแน่น อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการอุทธรณ์
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม 2561
3. ขุดลอกห้วยหนองบ่อ อยู่ระหว่างพิจารณาประกวดราคา คาดว่าจะ
สามารถลงนามในสัญญาได้ตน้ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 2 รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
แทน นายอาเภอค้อวัง : ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 3 รายการ ทา PO แล้ว 1 รายการ อีก 2 รายการ อยู่ระหว่างเสนอราคา
ประกาศประกวดจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์
มติที่ประชุม :
รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด
ดาเนินการดังนี้
1. กรณีงบดาเนินงาน ให้เร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สดุ เนื่องจากสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 1 แล้ว
2. กรณีงบลงทุน ยังยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันในทันภายในไตร
มาสที่ 2
3. หน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ให้ดาเนินการแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561
ระเบียบวาระที่ 5 :

ฝ่ายเลขานุการ :

เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕59 - 2560 (ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)
5.1 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
“อาคารพญานาค” งบประมาณ 19,627,000 บาท หน่วยดาเนินการ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
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ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกลุ่มจังหวัดฯ จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “อาคารพญานาค”
งบประมาณ 19,627,000 บาท ซึ่งขณะนีไ้ ด้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่
11 สิงหาคม 2560 อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมรับทรำบ
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบและให้เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
5.2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่ม
จังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ
48,368,251 บาท สาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย
จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 19,077,000 บาท จังหวัดได้ขออุทธรณ์
กันเงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลางแล้ว
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จานวน 2 รายการ คือ
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก
ชั้น 1,2,5 ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน เพื่อซ่อมแซมอาคารพญาคันคาก เนื่องจาก
มีน้ารั่วซึมในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งผูร้ ับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย ขณะนี้ผู้รบั จ้างได้หยุดงาน เนื่องจากมี
การแก้ไขรูปแบบ คาดว่าจะแก้ไขรูปแบบเสร็จภายในต้นมกราคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร ผู้รับจ้างได้
เข้าดาเนินการแล้ว ผลการดาเนินการ 90 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน
มกราคม 2561
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมรับทรำบ
มติที่ประชุม :

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
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ฝ่ายเลขานุการ :

5.3 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่ม
จังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) จานวน 7 โครงการ
งบประมาณ 623,366,540 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2560)
ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 87,831,550 บาท
คิดเป็นร้อยละ 14.09 ทั้งนี้ สาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย
จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 193,348,800 บาท จังหวัดได้ขอ
อุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กบั กรมบัญชีกลางผ่านกลุ่มจังหวัดแล้ว
โดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้อุทธรณ์แล้วทั้ง 2 โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้าและระบบกระจายน้า จานวน 11 รายการ ซึ่งเป็น
งบดาเนินการเอง 4 รายการ โดยได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลาง
แล้ว และได้ทา PO แล้ว 2 รายการ ซึ่งรายการที่ทา PO ทุกรายการ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน นายอาเภอเมืองยโสธร :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบ
ผสมผสาน จานวน 115 บ่อ เบิกจ่ายแล้ว 40 บ่อ เหลือ 75 บ่อ แจ้งผูร้ ับจ้างให้หยุด
งาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าทางาน
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ขยายสัญญาถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม พัฒนา
เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม จานวน 5 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 4
รายการ เหลือ 1 รายการ อยู่ระหว่างดาเนินการ สัญญาสิน้ สุดวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2561
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ผู้แทน โยธาธการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน จานวน 3 รายการ ซึ่งได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้
กับกรมบัญชีกลางแล้ว โดยรายการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาทวนฝั่งซ้าย
ได้ดาเนินการหาผู้รับจ้างไว้แล้ว รอลงนามในสัญญา ส่วนอีก 2 รายการ คาดว่าจะไม่
ดาเนินการต่อ เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องพื้นที่ดาเนินการ

ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงยโสธร :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม พัฒนา
เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม จานวน 1 รายการ ซึ่งได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางแล้ว ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศ
ประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 7 รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 2 รายการ อยู่ระหว่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง 1 รายการ และอีก 1 รายการ อยู่ระหว่าง
ประกาศประกวดราคา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 9 มีนาคม
2561
ผู้แทน นายอาเภอค้อวัง :

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 9 รายการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 2 รายการ อยู่ระหว่างแต่งตั้ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ผู้แทน นายอาเภอเมืองยโสธร : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 15 รายการ ทา PO แล้ว
13 รายการ อีก 1 รายการ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ผู้แทน นายอาเภอไทยเจริญ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 11 รายการ ลงนามแล้ว 7
รายการ เหลืออีก 4 รายการ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 26
มกราคม 2561
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ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 3 รายการ อยู่ระหว่าง
ประกาศร่าง TOR คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าและระบบกระจายน้า จานวน 4 รายการ อยู่ระหว่างประกาศฯ
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
5.4 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ
8,130,900 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561) ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว
จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,009,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.04 ทั้งนี้
สาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย จานวน 10 โครงการ 28 กิจกรรม
งบประมาณ 55,557,779 บาท จังหวัดได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับ
กรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้อุทธรณ์แล้ว จานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 33,339,800 บาท
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว

ผู้แทน เกษตรจังหวัดยโสธร : โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจาปี 2560
งบประมาณ 855,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 427,500 บาท เหลือ 427,000 บาท
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและชุมชน ประจาปี 2560
งบประมาณ 6,195,900 บาท แจ้งผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน นายอาเภอไทยเจริญ : โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสู่แหล่งท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า
ประจาปี 2560 จานวน 1 รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2561 อยู่ระหว่างส่งเอกสารทา PO
ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล : โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสู่แหล่งท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า
ประจาปี 2560 จานวน 1 รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2561 อยู่ระหว่างส่งเอกสารทา PO
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ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว:

โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสู่แหล่งท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า
ประจาปี 2560 จานวน 1 รายการ ได้ผู้รบั จ้างแล้ว จะลงนามในสัญญาวันที่ 22
มกราคม 2561

ผู้แทน นายอาเภอค้อวัง :

โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและชุมชน ประจาปี 2560
จานวน 1 รายการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารทา PO

ผู้แทน นายอาเภอเมืองยโสธร : โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
ประจาปี 2560 งบประมาณ 490,000 บาท จานวน 1 รายการ ทา PO แล้ว
คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2561
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป สาหรับโครงการที่รอผลการทุธรณ์ให้ดาเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้
5.5 โครงการตามงบกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงิน
สารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นของรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามงบกลางประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นของรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวทิ ย์ เมษินทรีย์) จานวน 8 โครงการ งบประมาณ
22,494,400 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561) ดาเนินการเบิกจ่าย
1 โครงการ งบประมาณ 475,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.86
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว

ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม :
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านกาแมด
งบประมาณ 4,000,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารทา PO
ผู้แทน นายอาเภอไทยเจริญ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส้มผ่อ งบประมาณ
2,900,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารทา PO
มติที่ประชุม :

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
ก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
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ฝ่ายเลขานุการ :

มติที่ประชุม :

5.6 โครงการพัฒนาพื้นทีบ่ ริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 11 แผนงาน
งบประมาณ 9,592,170 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561)
ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน 11 แผนงาน งบประมาณ 6,223,662 บาท
คิดเป็นร้อยละ 64.88 สาหรับงบลงทุนคงเหลือโครงการของสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จานวน 3 รายการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้ง
ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมรับทรำบ
รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 :
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
มติที่ประชุม :
...............................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

ฉกาจ การิสุข ผู้จดรายงานการประชุม
(นายฉกาจ การิสุข)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดยโสธร

