รายงานการประชุม
ติดตามและเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2 /2561 ประจาเดือน กุมภาพันธ์พนั ธ์ 2561
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชนาส ชัชวาลวงศ์
ปลัดจังหวัดยโสธร/ประธานการประชุม
2. นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
คลังจังหวัดยโสธร
3. ร.ต.ท. ปรีชานันท์ ทาทอง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
4. นางสาวขันทอง อินทร์หา
แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
5. นางปัญฐิกา มูลสาร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
6. นางสาวจิตตวดี จิตรบาเพ็ญ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
7. นายบุญจันทร์ บาระชล
แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
8. นางสาววิไลลักษณ์ พันธราช
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
9. นางสาวสิรินทร อ่อนสนิท
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
10. นางสัจจาพร นามเหลา
แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
11. นายประภาส สังข์ขาว
แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร
12. นางสุนัน สังข์ทอง
แทน ปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดยโสธร
13. นายมนตรี วรรณทอง
แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
14. นางชลทิชา มูลจันทร์
แทน ประมงจังหวัดยโสธร
15. นายสุรพล สวนจันทร์
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
16. นายบุญมี แก้วสวัสดิ์
แทน ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดยโสร
17. นางเสาวนีย์ ประทุมชาติ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
18. นางสาวปรางค์ทิพย์ ชุมจันทร์
แทน ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
19. นางศิรินธร พงศ์สุวรรณ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
20. นางสาวศรัญญา มูลสาร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
21. นางเสงี่ยม พรรณพงษ์ศิลป์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงยโสธร
22. นางสาวกมลธิชา รามะนา
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
23. นางสาวพัชรา สนามพล
แทน พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
24. นางรัชนีกร กองสมบัติ
แทน พาณิชย์จังหวัดยโสธร
25. นางสาวอรศรี สงเคราะห์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
26. นายวีระเกียรติ สานุทศั น์
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
27. นายชาติชัย ช่วงชัย
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
28. นางสาวศศิวิมล บาเพ็ญชาติ
แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

-229. นางสาวอัจฉราพร วรรณชาติ
30. นางสุมาลี มิ่งขวัญ
31. นางสาววัชรี เขมคะเนย์
32. นายบุญเพ็ง ศรีหาพล
33. นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง
34. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร
35. นายพลชวิช จันทรโคตร
36. นางอ้อมใจ ชูยศ
37. นางสุดาวรรณ วรโยธา
38. นางสาวธิราพร ทองล้วน
39. นางสาวเกศสุดา เวฬุวนารักษ์
40. นางสาวศิรินันท์ มุ่งหมาย
41. นายสุพิศ สามารถ
42. นางสาวปุณยนุช แก่นคา
43. นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์
44. นายฉกาจ การิสุข

แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร
แทน แรงงานจังหวัดยโสธร
แทน ศึกษาธิการจังหวัดยโธร
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
แทน นายอาเภอเมืองยโสธร
แทน นายอาเภอเลิงนกทา
แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
แทน นายอาเภอกุดชุม
แทน นายอาเภอทรายมูล
นายอาเภอป่าติ้ว
แทน นายอาเภอค้อวัง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเหวศ เข็มแก้ว
2. นางสาวนิภาพร สอนศรี
3. นายณัฐวรรธน์ ขัตติวงศ์ษา
4. นางจุฑารัตน์ พงษ์มา
5. นางสุณิสา ทองดี
6. นายเอกรัฐ เชาร์ชอบ
7. นายสุริยา พงษ์สุวรรณ
8. นายสิทธิกร นันทวงศ์
9. นางสาวรพีภรณ์ หลอดแก้ว
10. นางสาวฝนทิพย์ ซางซือมูล

สานักงานคลังจังหวัดยโสธร
สานักงานคลังจังหวัดยโสธร
ที่ทาการปกครองจังหวัดยโสธร
สานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
โรงพยาบาลยโสธร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
สานักงานจังหวัดยโสธร
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร ประธานการประชุมติดตามและ
เร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

-3ระเบียบวาระที่ 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
งบลงทุน
งบดาเนินงาน
งบประมาภาพรวม

ไตรมาส 1
21.11
33.00
30.29

เป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
22.00
22.00
22.89
22.00
21.00
21.36
22.00
22.00
21.71

รวม
88.00
98.36
96.00

1.3 จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ให้ดาเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดยโสธรจากหลายแหล่งงบประมาณ
ได้แก่
1) โครงการที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม/
กระทรวง (Function) ที่ดาเนินการในพื้นทีจ่ ังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
1.4 โครงการที่จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2560 โดยได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ได้แก่
1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560
2) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิม่ เติม)

ประธาน :

-43) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2560
4) โครงการตามงบกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี
จังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะคณะทางานตรวจติดตามและเร่งรัดการดาเนิน
โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดยโสธร จานวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 : ปลัดจังหวัดยโสธร เป็น
ประธานคณะทางาน ชุดที่ 2 : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน
คณะทางาน และชุดที่ 3 : คลังจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะทางาน โดยมี
หน้าที่ตรวจติดตามและเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของส่วนราชการ หน่วยงานที่ตั้งภายในจังหวัดยโสธร และเบิกจ่าย
งบประมาณผ่านระบบ GFMIS

มติที่ประชุม :

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว วางแผน
และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน

ระเบียบวาระที่ 2 :
ฝ่ายเลขานุการ :

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สานักงานจังหวัดยโสธรได้จัดทารายงานการประชุมติดตามและเร่งรัด
การดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ครั้งที่ 1/2561 ประจาเดือนมกราคม 2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด 19 หน้า
ในชั้นนี้ขอให้ทปี่ ระชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ หากพบประเด็นแก้ไข
เพิ่มเติมเป็นประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้วย และหากไม่มีการ
แก้ไขขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ

มติที่ประชุม :

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3 :

เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ :

3.1 ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยสรุปได้ดังนี้

-51. รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง สาหรับ
รายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ในทุกงบรายจ่าย
ซึ่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผลการประกวดราคาแล้ว แต่ไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกผันหรืออยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในไตรมาสที่ 1 หากมีความพร้อม
ก็สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ก็เห็นสมควรให้ดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป ฯลฯ
ทั้งนี้ เมื่อสิน้ สุดไตรมาสที่ 2 สานักงบประมาณจะนาวงเงินรายจ่าย
ลงทุนของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถก่อหนี้ผกู พันได้
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรการฯ ทั้งรายการปีเดียวและรายการผูกพันซึ่งจะสะท้อน
ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานมาใช้เป็นข้อมูลประกอบ
พิจารณาในขั้นตอนการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2. สาหรับรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าหมดความจาเป็น หรือ
มีลาดับความสาคัญลดลง หรือไม่สามารถดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้
อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี โดย
ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง และให้พิจารณานาไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่
ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ
มติที่ประชุม :

รับทราบ
3.2 การขออุทธรณ์กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณา
สรุปได้ดังนี้
■ ขออุทธรณ์ฯ จานวน 258,259,717.67 บาท
■ งบประมาณได้รับอนุมัติ จานวน 203,997,712.67 บาท
แยกเป็น
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 งบประมาณ 17,510,571 บาท
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 19,077,000 บาท
- โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิม่ เติม) งบประมาณ 167,410,138.67 บาท
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จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ
มติที่ประชุม :

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
เร่ดรัดการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในไตรมาสที่ 2 และเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามงวดงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 :

เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61
4.1 โครงการที่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากกรม/กระทรวง
(Function) ทีด่ าเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร (เฉพาะงบลงทุน)
สานักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดาเนินการ
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์
2561) ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการ
จัดสรรงบประมาณฯ จานวน 2,104.90 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 771.79 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 36.67 เป็นอันดับที่ 68 ของประเทศ แยกเป็น
1) งบลงทุน จานวน 1,383.91 ล้านบาท เบิกจ่าย 311.84 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.53 เป็นลาดับที่ 60 ของประเทศ
2) งบประจา จานวน 721.00 ล้านบาท เบิกจ่าย 459.95 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 63.79 เป็นลาดับที่ 61 ของประเทศ
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว

คลังจังหวัดยโสธร :

ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,000,000 บาท ได้ดาเนินการก่อสร้าง
อารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จานวน 5 แห่งๆ ละ 1,000,000 บาท
คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผกู พันได้ภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 254,070,000 บาท เบิกจ่าย
58,920,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 23.19 และคาดว่าจะสามารถก่อหนีผ้ ูกพัน
ทุกรายการได้ภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 690,000 จานวน 2 รายการ
ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถ
ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
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คือ ก่อสร้างอาคารสานักงานปศุสัตว์อาเภอ อาเภอกุดชุม แบ่งเป็น 4 งวดงาน
งวดแรกจะสามารถเบิกจ่ายได้เดือนกุมภาพันธ์ 2561 งวดสุดท้ายเดือน
พฤษภาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 28,980,000 บาท เบิกจ่าย 28,810,000 บาท
ซี่งเป็นงบลงทุนที่ดาเนินการเอง จานวน 3 รายการ ดาเนินการเป็นไปตามงวด
งาน การก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นา ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว 700 บ่อ อยูร่ ะหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และมีการยกเลิก 1 รายการ เนื่องจากเป็นพื้นที่
ซับซ้อนที่ อบต. เข้าดาเนินการการ
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,220,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
510,000 บาท เหลือ 1 รายการ คือ ก่อสร้างห้องน้าขนาด 17.50 ตารางเมตร
ตาบลฟ้าหยาด งบประมาณ 430,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน ปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,280,000 บาท จานวน 2 รายการ
เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ อีก 1 รายการ คือ ก่อสร้างฝาย อยู่ระหว่างดาเนินการ
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 770,000 บาท จานวน 1 รายการ ทา PO แล้ว
770,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการขุดลอกฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ในวันที่ 28 เมษายน 2561
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 29,720,000 บาท เบิกจ่าย 9,750,000 บาท
เป็นงบผูกผัน
ผู้แทน ท้องถิน่ จังหวัดยโสธร :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 361,320,000 บาท ไม่พร้อมดาเนินการ
7 รายการ เนือ่ งจากติดปัญหาเรื่องสถานที่ อีก 23 รายการ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อีก 65 โครงการ อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง
เบิกจ่ายแล้ว 10 โครงการ และ 10 โครงการ อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง
ผู้แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาล :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 11,940,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ รอเบิกจ่าย
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ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,270,000 บาท ทา PO เรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,150,000 บาท การก่อสร้างโรงอาบน้า
คนพิการ จานวน 550,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 2 :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 53,270,000 บาท ได้รับงบประมาณเพิ่ม
60 รายการ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในมีนาคม สาหรับรายการ
รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม
2561
ผู้แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 23,350,000 บาท คาดว่าจะสามารถ
ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,740,000 บาท อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,210,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
อยู่ระหว่างส่งเอกสารทา PO
ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดยโสธร : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 26,570,000 บาท ยังไม่เบิก 2 รายการ
อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม
2561
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
4.2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 16 โครงการ
งบประมาณ 282,077,000 บาท จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน
10 โครงการ งบประมาณ 20,858,020 บาท ผลการดาเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561) ดาเนินการเบิกจ่ายโครงการ
จานวน 2 โครงการ ผลการเบิกจ่าย จานวน 327,740 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.57
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ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)
ผู้แทน ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดยโสธร :
ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ
งบประมาณ 4,275,000 บาท ประกาศผลชนะแล้ว อยูร่ ะหว่างขออุทธรณ์
มติที่ประชุม :
รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด
ดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
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 21 กุมภาพันธ์ 2561) ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว
จานวน 20 กิจกรรม งบประมาณ 18,443,031.16 บาท คิดเป็นร้อยละ
7.74 แยกเป็น
1) งบลงทุน จานวน 7 โครงการ 12 กิจกรรม
งบประมาณ 149,906,500 บาท PO 87,272,267,267.78 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 4,546,778.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.03
2) งบดาเนินงาน จานวน 14 โครงการ 32 กิจกรรม
งบประมาณ 88,413,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 13,896,252.81 บาท
คิดเป็นร้อยละ 15.72
ทั้งนี้มีเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการ งบประมาณ 12,639,320 บาท
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)
ผู้แทน ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่การเกษตร
โดยเป็นการก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นา จานวน 1,000 บ่อ งบประมาณ
17,100,000 บาท ทา PO จานวน 8,911,780 บาท มีเงินเหลือจ่าย
จานวน 8,188,200 บาท ซึ่งขณะนีม้ ีการส่งมอบงาน 218 บ่อ คาดว่าจะ
สามารถเบิกจ่ายได้ทุกรายการภายในเดือนมีนาคม 2561

- 10 ผู้แทน ประมงจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้า กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียน
และปลานิล เป็นการจ้างเหมาปรับปรุงบ่อ จานวน 100 บ่อ งบประมาณ
1,500,000 บาท ทา PO จานวน 976,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 524,000 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยงวดแรกจ่ายเบิกจ่ายในวันที่ 22 มีนาคม งวดที่ 2
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยสิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้า กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการเก็บสารองเสบียง
ในกลุ่มเกษตรกรฯ งบประมาณ 1,040,000 บาท ทา PO จานวน 790,000 บาท
มีเงินเหลือจ่าย 250,000 บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 9
มีนาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้า กิจกรรมย่อย : การควบคุมและจัดการ
สภาพแวดล้อมการผลิตพืชอินทรีย์ฯ (พืชตระกูลแตง) งบลงทุน 285,000 บาท
อยู่ระหว่างส่งเอกสารทา PO
ผู้แทน สหกรณ์จงั หวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ งบประมาณ 7,500,000 บาท
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุนการท่องเทีย่ วและการค้า กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรังปรุง
เส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จานวน 10 รายการ งบประมาณ
70,257,700 บาท ทา PO จานวน 69,940,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย
จานวน 317,700 บาท
ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้าง
พื้นฐานสนับสนุนการท่องเทีย่ วและการค้า กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุง
ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบประมาณ 1,000,000 บาท
ทา PO จานวน 767,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 233,000 บาท

- 11 ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
จานวน 2 รายการ เป็นงบลงทุนที่ดาเนินการเอง คือ 1) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร และอุปโภคบริโภค กิจกรรมย่อย แก้มลิงบุ่งใหญ่พร้อมอาคาร
ประกอบฯ วงเงิน 9,700,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 834,437.55 บาท 2)
ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าและกระจายน้า กิจกรรมย่อย ต่อ
ขยายคลองส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงฯ วงเงิน 9,700,000 บาท ทา
PO จานวน 4,130,487.78 บาท เบิกจ่ายแล้ว 204,540.80 บาท
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดเจาะ
บ่อน้าบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้า งบประมาณ
4,921,000 บาท อยู่ระหว่างขออุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้
ภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ขุดลอกห้วยแคนฯ งบประมาณ 1,500,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ขุดลอกลาห้วยบงน้อยฯ งบประมาณ 990,000 บาท อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ขุดลอกลาห้วยหินลาดฯ งบประมาณ 950,000 บาท ทา PO
จานวน 290,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 660,000 บาท
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว : ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ขุดลอกร่องบ่อฯ งบประมาณ 1,975,000 บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว
อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน
มีนาคม 2561
2. ขุดลอกห้วยบ่อยางฯ งบประมาณ 2,000,000 บาท ติดปัญหา
เรื่องแบบแปลน
ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล : ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 1 รายการ คือ ขุดลอกสระน้าบ้านสร้างช้าง หมู่ 1 (โคกสาราญ)
เสนอราคาวันที่ 9 มีนาคม 2561 คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน
มีนาคม 2561

- 12 นายอาเภอป่าติ้ว :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. ขุดลอกห้วยอีสานเขียวฯ งบประมาณ 1,990,000 บาท
อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกาศผู้ชนะ
2. ขุดลอกลาห้วยถ่มฯ งบประมาณ 448,000 บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2561
แทน นายอาเภอค้อวัง : ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ขุดลอกแหล่งน้าห้วยแข้ฯ งบประมาณ 1,850,000 บาท
ทา PO จานวน 709,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 1,141,000 บาท
2. ขุดลอกห้วยมดแดงตอนล่างฯ งบประมาณ 1,980,000 บาท
ประกาศผู้ชนะแล้ว งบประมาณ 974,000 บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะมา
ลงนามในสัญญา
3. ขุดลอกหนองกว้างฯ งบประมาณ 1,634,000 บาท ประกาศ
ผู้ชนะแล้ว งบประมาณ 980,000 บาท อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะมาลงนาม
ในสัญญา
มติที่ประชุม :
รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด
ดาเนินการดังนี้
1. กรณีงบดาเนินงาน ให้เร่งดาเนินการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สดุ
เนื่องจากสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 แล้ว
2. กรณีงบลงทุน ยังยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันให้ทัน
ภายในไตรมาสที่ 2
ระเบียบวาระที่ 5 :

ฝ่ายเลขานุการ :

เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕59 - 2560 (ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)
5.1 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559
จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 1 โครงการ คือ โครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
“อาคารพญานาค” งบประมาณ 19,627,000 บาท หน่วยดาเนินการ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร

- 13 ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดฯ จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
“อาคารพญานาค” งบประมาณ 19,627,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้
ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งแจ้งผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมรับทรำบ
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบและให้เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
5.2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ
48,368,251 บาท สาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย
จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 19,077,000 บาท จังหวัดได้ขอ
อุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กบั กรมบัญชีกลางแล้ว
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จานวน 2 รายการ คือ
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญาคันคาก
ชั้น 1,2,5 แจ้งผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน
ตามที่กรมศิลปกรทักท้วง
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร กิจกรรม
ขุดลอกแก้มลิงลาชีเก่า ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างจัดทาเอกสาร
เบิกจ่าย
ผู้แทน อาเภอเมืองยโสธร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร กิจกรรม
ฟื้นฟูแหล่งน้าสาธารณะลาห้วยทวน (ตอนคลองเซียม) ที่ได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบ
ไม่มีหนี้ ซึ่งขณะนี้ได้ผู้ชนะแล้ว รอลงนามในสัญญา

- 14 ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
จานวน 2 รายการ คือ
1. พัฒนาแหล่งน้าห้วยทวน บ้านน้อยเรือนจา อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม 2561
2. พัฒนาแหล่งน้าและระบบท่อส่งน้าโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน
บ้านศรีสวัสดิ์ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ เนื่องจ้างเป็นงบลงทุนที่
ดาเนินการเอง
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
ก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในไตรมาสที่ 2 และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน
ต่อไป
5.3 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ 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 จังหวัดได้
ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนีก้ ับกรมบัญชีกลางผ่านกลุ่มจังหวัดแล้ว
โดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้อุทธรณ์แล้วทั้ง 2 โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้าและระบบกระจายน้า จานวน 11 รายการ
ซึ่งเป็นงบดาเนินการเอง 4 รายการ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
และอีก 7 รายการ เป็นงานจ้างเหมา โดยได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดาเนินการแล้ว
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน นายอาเภอเมืองยโสธร :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน เบิกจ่ายงวดแรกแล้ว จานวน 400,000 บาท
เหลือ งวดที่ 2 และ 3 อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง

- 15 ผู้แทน นายอาเภอเลิงนกทา :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน จานวน 145 บ่อ เบิก 72 บ่อ เหลือ 73 บ่อ
อยู่ระหว่างดาเนินการ สัญญาสิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน จานวน 140 บ่อ ดาเนินการแล้ว 30 บ่อ
อีก 110 บ่อ อยู่ระหว่างดาเนินการ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน นายอาเภอมหาชนะชัย :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน จานวน 121 บ่อ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน จานวน 120 บ่อ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน จานวน 120 บ่อ ยังไม่ได้ดาเนินการ 21 บ่อ ขุดไม่ได้
4 บ่อ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานได้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว:
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน จานวน 120 บ่อ อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง
ผู้แทน นายอาเภอค้อวัง:
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน จานวน 120 บ่อ เบิก 90 บ่อ เหลือ 30 บ่อ
ตรวจรับงานจ้างแล้ว 26 บ่อ ส่งคืน 4 บ่อ
ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม
พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม จานวน 5 รายการ
เบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ เหลือ 1 รายการ อยู่ระหว่างดาเนินการ สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้แทน โยธาธการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาทวนฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างแจ้งผูร้ ับจ้างมาลงนาม
ในสัญญา

- 16 ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงยโสธร :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม
พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม จานวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชะแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ คาดว่าจะสามารถลงนามใน
สัญญาได้ภายในต้นเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 4 รายการ อยู่ระหว่าง
ประกาศหาผู้รับจ้าง
ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านสร้างช้างฯ ลงนามในสัญญาแล้ว
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโคกกลาง
อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 9 มีนาคม
2561
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สามแยกบ้านค้อ
อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 30
มีนาคม 2561
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายปักแฮด - หัวสะพาน อยู่ระหว่าง
ประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนมีนาคม
2561
2. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลาห้วยกุดกุง อยู่ระหว่าง
ประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนมีนาคม
2561
ผู้แทน นายอาเภอค้อวัง :

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 9 รายการ ได้ผู้รับจ้าง
ทุกรายการแล้ว และลงนามในสัญญาแล้ว 7 รายการ อยูร่ ะหว่างลงนามใน
สัญญา 2 รายการ

ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 2 รายการ กาหนด
ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง

- 17 ผู้แทน นายอาเภอเมืองยโสธร : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 15 รายการ
ทา PO แล้ว 13 รายการ เบิกจ่าย 1 รายการ และอีก 1 รายการ อยู่ระหว่าง
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ผู้แทน นายอาเภอเลิงนกทา : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 5 รายการ ดังนี้
1. ประกาศหาผู้รับจ้าง 1 รายการ
2. ได้ผู้รับจ้าง 2 รายการ
3. ลงนามในสัญญา 1 รายการ
4. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1 รายการ
ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 3 รายการ ได้ผู้รับจ้าง
ทุกรายการแล้ว
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าและระบบกระจายน้า จานวน 4 รายการ
ลงนามในสัญญาทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารทา PO
มติที่ประชุม :

งบประมาณ
ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในไตรมาสที่ 2 และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามงวดงานต่อไป
5.4 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจาปี
พ.ศ. 2560
จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 3 โครงการ งบประมาณ
8,130,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1 โครงการ งบประมาณ 427,500 บาท
ทั้งนี้ สาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย จานวน 13 โครงการ
งบประมาณ 57,996,779 บาท จังหวัดได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับ
กรมบัญชีกลางแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้อุทธรณ์ จานวน 8 รายการ
งบประมาณ 52,158,374 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3 โครงการ งบประมาณ
4,765,000 บาท
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว

- 18 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 อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน นายอาเภอเลิงนกทา :
โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย ประจาปี 2560 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอยู่ระหว่างทาบันทึก
รายงานปัญญาการดาเนินการ
ผู้แทน นายอาเภอค้อวัง :
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและชุมชน ประจาปี 2560
กิจกรรม ต่อขยายคลองส่งน้าคอนกรีต สถานีสูบน้าสังข์ 1 แจ้งผู้รับจ้างเข้า
ดาเนินการ แต่ผู้รับจ้างไม่เข้าดาเนินการ
ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร :
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวธาตุก่องข้าวน้อยสู่มาตรฐาน ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมา
ลงนามในสัญญา และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือน
มีนาคม 2561
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมก่อสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนาม
ในสัญญาได้ภายในต้นเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว :
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมก่อสร้างห้อง
สุขาศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2561 ส่งทา PO แล้ว จานวน 490,000 บาท
ผู้แทน ปศุสตั ว์จังหวัดยโสธร :
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตด้านปศุสตั ว์ กิจกรรมศูนย์ผลิตและ
กระจายอาหารไก่ไข่อินทรีย์ ดาเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างจัดทาเอกสาร
เบิกจ่าย

- 19 ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตานานบุญบั้งไฟ ประจาปี 2560
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนไทยวิถีอีสาน และอาคารจาหน่ายของที่
ระลึก ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะ
สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนมีนาคม 2561
ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดยโสธร :
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจาปี 2560
กิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร งบดาเนินการ ได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว รอส่งเอกสารเบิกจ่าย สาหรับงบลงทุน ได้ผู้รบั จ้าง
ทุกรายการแล้ว รอลงนามในสัญญา
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

มติที่ประชุม :

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
5.5 โครงการตามงบกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการเงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นของรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี
จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามงบกลางประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นของรัฐมนตรี
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จานวน 8 โครงการ
งบประมาณ 22,494,400 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
ดาเนินการเบิกจ่าย 2 โครงการ งบประมาณ 3,629,400 บาท คิดเป็นร้อยละ
16.14 ซึ่งทา PO ทุกรายการแล้ว
รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 :
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
มติที่ประชุม :
...............................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ

ฉกาจ การิสุข ผู้จดรายงานการประชุม
(นายฉกาจ การิสุข)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดยโสธร

