รายงานการประชุม
ติดตามและเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 5/2561 ประจาเดือน พฤษภาคม 2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยโสธร
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร
คลังจังหวัดยโสธร/ประธานการประชุม
2. นางสาวขันทอง อินทร์หา
แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
3. นางปัญฐิกา มูลสาร
แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
4. นางสาวจิตตวดี จิตรบาเพ็ญ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
5. พ.ต.ท.บุญมี บัวรอง
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
6. นางจุฑารัตน์ วิชัยโย
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
7. นายวุฒิ สุธารักษ์
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
8. นายประภาส สังข์ขาว
แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร
9. นายสุพศิน ยงย้อย
แทน ปศุสตั ว์จังหวัดยโสธร
10. นางวิชชุดา ทิตะพันธ์
แทน ประมงจังหวัดยโสธร
11 นางสาวณัฎฐนรีย์ ใจเอื้อ
แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
12. นายสุรพล สวนจันทร์
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร
13. นายบุญมี แก้วสวัสดิ์
แทน ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดยโสธร
14. นางสาวเสาวนีย์ ประทุมชาติ
แทน ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
15. นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงยโสธร
16. นางสาวกมลธิชา รามะนา
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
17. นางพิศมัย พนมจันทร์
แทน พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
18. นางฉวีวรรณ์ บูรณกิตติ
แทน ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
19. นายภัคพล ปิ่นคา
แทน พลังงานจังหวัดยโสธร
20. นางสาวสุวิภาภรณ์ พรรษาวนัส
แทน พาณิชย์จังหวัดยโสธร
21. นางสาวอรศรี สงเคราะห์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
22. นายชวรัตน์ ราชสาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
23. นายชาติชัย ช่วงชัย
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร
24. นางสาวศศิวิมล บาเพ็ญชาติ
แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
25. นางชัชวาล สิงหา
แทน แรงงานจังหวัดยโสธร
26. นายมีศักดิ์ รัตนพิมพ์
แทน ศึกษาธิการจังหวัดยโธร
27. นายบุญเพ็ง ศรีหาพล
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร

28. นางสัมฤทธิ์ วงศ์เกย
29. นางสาวยุวดี แซ่ตั้ง
30. นายเอกรัฐ เฉาร์ชอบ
31. นายอานนท์ แสงเพชร
32. นายสุทธิพงศ์ ปัคมา
33. นางสาววิทิตา เจริญศรี
34 นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ
35. นายณัฐวรรชน์ ขัตติวงศ์ษา
36. นางอ้อมใจ ชูยศ
37. นางสุดาวรรณ วรโยธา
38. นางสาวธิราพร ทองล้วน
39. นางสาวกิตติยา ยังซื่อ
40. นางสาววนิดา จันทไชย
41. นางสาวศิรินันท์ มุ่งหมาย
42. นางบุญนา พันธ์ศักดิ์
43 นางบัวลอง แก่นบุบผา
44. นางสาวปุณยนุช แก่นคา
45. นางสาวเนตรนภา ผ่านสาแดง

-2แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2
แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
แทน นายอาเภอเมืองยโสธร
แทน นายอาเภอเลิงนกทา
แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว
แทน นายอาเภอมหาชนะชัย
แทน นายอาเภอกุดชุม
แทน นายอาเภอทรายมูล
แทน นายอาเภอป่าติ้ว
แทน นายอาเภอไทยเจริญ
แทน นายอาเภอค้อวัง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางเหวศ เข็มแก้ว
2. นางสาวนิภาพร สอนศรี
3. นางปรียา สุวรรณกฎ
4. นางสาวศิริวรรณ สมจิตร
5. นางสาวณัฎชธนณิชา สังคะสี
6. นายสิทธิกร นันทวงศ์
7. นางสาวรพีภรณ์ หลอดแก้ว
8. นางสาวฝนทิพย์ ซางซือมูล
9. นางสาวสุธิดา สาสนาม

สานักงานคลังจังหวัดยโสธร
สานักงานคลังจังหวัดยโสธร
ปกครองจังหวัดยโสธร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
สานักงานจังหวัดยโสธร
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

เริ่มประชุมเวลา13.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร 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
และหน่วยงานอื่นกาหนดให้ 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

-42) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิม่ เติม)
3) โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – 2560
4) โครงการตามงบกลางประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในอานาจของรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี
มติที่ประชุม :

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว วางแผน
และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน

ระเบียบวาระที่ 2 :
ฝ่ายเลขานุการ :

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
สานักงานจังหวัดยโสธรได้จัดทารายงานการประชุมติดตามและเร่งรัด
การดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ครั้งที่ 4/2561 ประจาเดือนเมษายน 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน
2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด 22 หน้า
ในชั้นนี้ขอให้ทปี่ ระชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมฯ หากพบประเด็นแก้ไข
เพิ่มเติมเป็นประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบด้วย และหากไม่มีการ
แก้ไขขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ

มติที่ประชุม :

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3:

เรื่อง เพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ :

3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่าย
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินเหลือ
จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี) ดังนี้
1) เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 9 โครงการ 25 รายการ งบประมาณ
20,733,950 บาท
2) เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จานวน 2 โครงการ 20 รายการ
งบประมาณ 13,286,800 บาท
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทรำบ

มติที่ประชุม :

รับทราบ

-5ระเบียบวาระที่ 4:

คลังจังหวัดยโสธร:

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 18 พฤษภาคม
2561) ในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการ
จัดสรรงบประมาณฯ จานวน 2,68.81 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,521.58 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 56.67 เป็นอันดับที่ 53 ของประเทศ แยกเป็น
1) งบลงทุน จานวน 1,386.74 ล้านบาท เบิกจ่าย 680.66 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 49.08 เป็นลาดับที่ 42 ของประเทศ
2) งบประจา จานวน 1,298.07 ล้านบาท เบิกจ่าย 840.92 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 64.78 เป็นลาดับที่ 65 ของประเทศ
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว

ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,000,000 บาท ได้ดาเนินการก่อสร้าง
อารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ จานวน5 แห่งๆ ละ 1,000,000 บาท
ทา PO ทั้ง 5 แห่งแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย 1,015,000 บาท และคาดว่าภายใน
สิ้นเดือนพฤษภาคม จะสามารถเบิกจ่ายได้ 1 โครงการ
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 255,310,000 บาท ทา PO 52,4700,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 147,060,000 บาท บาท คิดเป็นร้อยละ 57.60 ซึ่งอยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน สาหรับเงินเหลือจ่ายได้ดาเนินการส่งคืนกรมฯ เรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน ปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,920,000 บาท เบิกจ่าย 1,060,000 บาท
เหลืองานก่อสร้างฝาย ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนมิถุนายน 2561
ผู้แทน พลังงานจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 80,000 บาท เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

-6ผู้แทน สานักงานจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12,160,000 บาท งบกลาง งบรองนายกฯ
ทา PO แล้ว 900,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มอบให้อาเภอทุกอาเภอรับไป
ดาเนินการ
เจ้าพนักงานทีด่ นิ จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,690,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 390,000 บาท
สาหรับสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร:
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 29,770,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
10,070,000 บาท เป็นงบผูกพัน ซึ่งขณะนีผ้ ู้รับจ้างแจ้งว่าติดปัญหาเรื่องระดับน้า
จึงไม่สามารถเข้าดาเนินการได้
ผู้แทน ท้องถิน่ จังหวัดยโสธร:
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 332,020,000 บาท ส่งคืนกรมฯ
12 โครงการแล้ว สาหรับโครงการที่เหลือ อยู่ระหว่างดาเนินการและควาดว่าจะ
สามารถก่อหนีผ้ ูกพันได้ทันตามกาหนด
ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดยโสธร:
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,980,000 บาท เบิกจ่าย 590,000 บาท
ซึ่งเหลือ 2 รายการ ที่ยังไม่เบิกจ่าย คือ เครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ ผู้รับจ้างแจ้งว่า
จะสามารถส่งมอบได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ส่วนการก่อสร้าง
สถานพยาบาล อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดยโสธร:
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,020,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
550,000 บาท สาหรับโครงการก่อสร้างโรงอาบน้าคนพิการ แบ่งเป็น 2 งวดงาน
โดยงวดงานแรกดาเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างไม่ยอมเบิกจ่าย ซึ่ง
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 1 :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 63,390,000 บาท เบิกจ่าย
26,720,000 บาท มีเงินเหลือจ่ายประมาณ 800,000 บาท ซึ่งได้รายงานไป
ที่กรมเรียบร้อยแล้ว และมีรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน โดยเป็นรายการครุภัณฑ์
คาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 2:
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 47,400,000 บาท เบิกจ่าย
18,800,000 บาท ก่อหนีผ้ ูกพันทุกรายการแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ

-7ผู้แทน ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 23,230,000 บาท เบิกจ่าย
1,610,000 บาท รายการที่เหลือ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,480,000 บาท เบิกจ่าย 980,000 บาท
สาหรับรายการครุภัณฑ์ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายการก่อสร้าง
อาคารเรียนปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดาเนินการตรวจงานจ้าง
งวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม
2561
ผู้แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1,080,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดยโสธร :
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 22,290,000 บาท เบิกจ่าย 200,000 บาท
เหลือยังไม่เบิกจ่าย 2 โครงการ คือ การก่อสร้างอาคารที่อาเภอเลิงนกทา มีการ
ปรับเนื้องานบางส่วน ทาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงวดแรกได้เต็มจานวน ในส่วนนี้ได้
รายงานส่วนกลางเพื่อขอคืนเงิน ส่วนโครงการก่อสร้างที่พัก 5 ชั้น รอการ
เห็นชอบจากส่วนกลางเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนขนาดเสาเข็ม ซึ่งผู้รับจ้างได้
ทางานล่วงหน้าไป 3-4 งวดแล้ว โดยดาเนินการภายใต้คาแนะนาของวิศวกร
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด
ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
4.2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
 จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 10 โครงการ งบประมาณ
23,433,032 บาท ผลการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายฯ (ข้อมูล ณ วันที่
23 พฤษภาคม 2561 ) ดาเนินการเบิกจ่ายโครงการ จานวน 7 โครงการ
ผลการเบิกจ่าย จานวน 1,805,479 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.70
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

-8ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร :
ได้รับอนุมัติโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ
งบประมาณ 1,350,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดยโสธร :
ได้รับอนุมัตจิ านวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ
2,800,000 บาท อยู่ระหว่างกาหนดร่าง TOR
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนฯ งบประมาณ 500,000
บาท อยู่ระหว่างขอคาความตกลงกับสานักงบประมาณ
ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร :
ได้รับอนุมัตโิ ครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ
งบประมาณ 4,275,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร :
ได้รับอนุมัติ จานวน 2 โครงการ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ
1,113,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 367,915 บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้
แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อน
บ้าน งบประมาณ 2,459,760 บาท เบิกจ่ายแล้ว 116,800 บาท
ผู้แทน แรงงานจังหวัดยโสธร :
ได้รับอนุมัตโิ ครงการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับทักษะในการ
ประกอบอาชีพฯ งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 288,100 บาท
และมีเงินเหลือจ่าย 62,500 บาท ส่วนงบประมาณที่เหลือคาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
มติที่ประชุม :
รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด
ดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ :

4.3 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 15 โครงการ 39 กิจกรรม
งบประมาณ 238,319,900 บาท ซึ่งจังหวัดได้อนุมัติทุกโครงการแล้ว
( ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน 15 โครงการ
งบประมาณ 126,221,190.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.59
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว

-9–

ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการสร้างกระแสรับรู้และการมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง จานวน
2 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมหลัก : รณรงค์และประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร
งบประมาณ 1,432,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,908,023 บาท ส่วนที่เหลืออยู่
ระหว่างดาเนินการ
2. กิจกรรมหลัก : จัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร
งบประมาณ 4,589,400 บาท เบิกจ่ายแล้ว 913,798 บาท ส่วนที่เหลืออยู่
ระหว่างดาเนินการ
ผู้แทน ผู้อานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดินยโสธร:
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จานวน 2 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมกลัก : ส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดินการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
งบประมาณ 2,875,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,323,500 บาท ที่เหลืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่การเกษตร งบประมาณ
17,600,000 บาท PO 8,911,780 บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,384,299 บาท
มีเงินเหลือจ่าย 8,188,220 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดาเนินการเป็นไปตามงวดงาน
ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
พืชเศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้า กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานใน
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อย ประชุมคณะทางานโครงการฯ งบประมาณ
248,670 บาท เบิกจ่ายแล้ว 55,150 บาท ที่เหลืออยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
พืชเศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้า กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานใน
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการ
แปรรูปสมุนไพรฯ งบประมาณ 1,248,320 บาท เบิกจ่ายแล้ว 272,930 บาท
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดาเนินการ
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ผู้แทน ปศุสตั ว์จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
พืชเศรษฐกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้า กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพดี งบประมาณ 1,200,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 283,500 บาท
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดาเนินการปรับเปลี่ยนการซื้อวัสดุการเกษตรให้เกษตรกร
คือ เปลี่ยนจาการซื้อหญ้า เป็นจัดซื้อเมล็ดพันธุ์แทน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน 2561
ผู้แทน สหกรณ์จงั หวัดยโสธร:
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ งบประมาณ 7,500,000 บาท
PO 6,583,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม
เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จานวน 3 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมหลัก : ยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 790,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงวดแรกได้ในเดือนมิถุนายน 2561
2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ฯ
งบประมาณ 3,420,400 บาท เบิกจ่าย 361,246.70 บาท ส่วนที่เหลืออยู่
ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
3. กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ งบประมาณ 1,213,800 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561
ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทาง
การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จานวน 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมหลัก : เพิ่มช่องทางตลาดและการจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งใน
และต่างประเทศ งบประมาณ 4,640,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทาร่าง TOR
2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ 2,369,200 บาท
ดาเนินการแล้วบางส่วน ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
3. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบสารสนเทศด้านเกษตรอินทรีย์ งบประมาณ
900,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
4. กิจกรรมหลัก : มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร งบประมาณ 1,900,000 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร :
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ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ
11,166,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,283,210 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จทุกรายกายได้ภายในเดือนกันยายน 2561
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมงานประเพณี งบประมาณ 3,500,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 3,218,725 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ
ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวและกาค้าสู่สากล จานวน 2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP งบประมาณ
2,447,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,883,900 บาท
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTPO และ Banner
งบประมาณ 1,000,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2561
ผู้แทน พาณิชย์จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวและกาค้าสู่สากล กิจกรรมหลัก : เชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP ทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณ 2,000,000 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยงั่ ยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน งบประมาณ
9,562,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,634,349 บาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการเพิ่มศักยภาพในการรักษาความมั่นคง
ภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมหลัก : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ งบประมาณ 1,000,000 บาท
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
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ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ งบประมาณ 3,447,400 บาท เบิกจ่าย 1,412,994 บาท ส่วนที่
เหลืออยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร:
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
จานวน 2 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมหลัก : พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร และอุปโภค งบประมาณ
9,700,000 บาท เบิกจ่าย 2,020,870 บาท เป็นงบลงทุนที่ดาเนินการเอง
ผลการดาเนินงาน 25% คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม
2561
2. กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าและกระจาย
น้า งบประมาณ 9,700,000 บาท เบิกจ่าย 4,880,307.38 บาท เป็นงบ
ลงทุนที่ดาเนินการเอง ผลการดาเนินงาน 60% คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2561
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก : ขุดเจาะบ่อน้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง งบประมาณ
5,000,000 บาท ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 รอลงนามใน
สัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม:
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ขุดลอกห้วยแคนฯ งบประมาณ 1,500,000 บาท ทา PO แล้ว
450,000 บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดาเนินงาน
2. ขุดลอกลาห้วยบงน้อยฯงบประมาณ 990,000 บาท ทา PO แล้ว
จานวน 280,000 บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดาเนินงาน
3. ขุดลอกลาห้วยหินลาดฯ งบประมาณ 950,000 บาท ทา PO
จานวน 290,000 บาท ส่งเบิกแล้ว
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว: ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. ขุดลอกร่องบ่อฯงบประมาณ 1,975,000 บาท ทา PO แล้ว
987,000 บาท ขณะนี้ผรู้ ับจ้างอยู่ระหว่างดาเนินงาน
2. ขุดลอกห้วยบ่อยางฯงบประมาณ 2,000,000 บาท ติดปัญหา
เรื่องแบบแปลน

- 13 –
ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 1 รายการ คือ ขุดลอกสระน้าบ้านสร้างช้าง หมู่ 1 (โคกสาราญ)
งบประมาณ 1,900,000 บาท ทา PO แล้ว 974,000 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
ผู้แทน นายอาเภอไทยเจริญ :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 3 รายการดังนี้
1. ขุดลอกหนองแข้นอกฯ งบประมาณ 1,000,000 บาท ทา PO
แล้ว 400,000 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2. ขุดลอกหนองบักแน่นฯ งบประมาณ 1,000,000 บาท ทา PO แล้ว
408,000 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ
3. ขุดลอกห้วยหนองบ่อฯ งบประมาณ 1,999,000 บาท ทา PO
แล้ว 599,900 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 2 รายการดังนี้
1. ขุดลอกห้วยอีสานเขียวฯ งบประมาณ 1,990,000 บาท
ทา PO แล้ว 575,000 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2. ขุดลอกลาห้วยถ่มฯ งบประมาณ 448,000 บาท ทา PO แล้ว
443,000 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ
แทน นายอาเภอค้อวัง :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ขุดลอกแหล่งน้าห้วยแข้ฯ งบประมาณ 1,850,000 บาท ทา PO
แล้ว 709,000 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2. ขุดลอกห้วยมดแดงฯ งบประมาณ 1,980,000 บาท ทา PO แล้ว
974,000 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ
3. ขุดลอกหนองกว้างฯ งบประมาณ 1,634,000 บาท ทา PO
แล้ว 980,000 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ
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ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมฯ :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบารุงรักษา
งบประมาณ 1,031,200 บาท เบิกจ่าย 614,400 บาท อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตามงวดงาน
ผู้แทน ท้องถิน่ จังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก : การจัดการขยะแบบครบวงจร งบประมาณ
421,200 บาท เบิกจ่าย 123,700 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้แทน นายอาเภอมหาชนะชัย :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก คลองสวยน้าใส จานวน 2 รายการ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 27
เมษายน 2561 ซึ่งผู้รับจ้างไม่เข้าดาเนินการ ได้มีการทาหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์
ค่าปรับแล้ว
ผู้แทน พลังงานจังหวัดยโสธร :
ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความ
ยั่งยืน จานวน 3 กิจกรรมหลัก คือ
1. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมระบบสูบน้าด้วยพลังงานทดแทน
งบประมาณ 800,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
2. กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ งบประมาณ
600,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
3. กิจกรรมหลัก : ประหยัดพลังงานเทิดไท้องค์ราชันย์ งบประมาณ
350,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 33,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม :
รับทราบ และให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวเร่งรัด
ดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 :

ฝ่ายเลขานุการ :

เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕59 - 2560 (ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)
5.1โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี
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
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ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดฯ จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
“อาคารพญานาค” งบประมาณ 19,627,000 บาท อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้า
ดาเนินงาน
จึงนำเรียนให้ที่ประชุมรับทรำบ
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบและให้เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
5.2 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 2 โครงการ งบประมาณ
31,225,291 บาท สาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย จานวน 1
โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 19,077,000 บาท จังหวัดได้ขออุทธรณ์กัน
เงินแบบไม่มีหนี้กับกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางแจ้งผลการพิจารณา
อุทธรณ์แล้ว ( ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว จานวน
3 โครงการ งบประมาณ 13,793,001.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.42
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร:
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จานวน 2 รายการ คือ
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดนิทรรศการแบบถาวรภายในอาคารพญา
คันคาก ชั้น 1,2,5 มีการปิดอาคารซ่อมแซม อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดาเนินงาน
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุก่องข้าวน้อย อยู่ระหว่างหยุดงาน
เนื่องจากมีการแก้ไขแบบตามคาแนะนาของกรมศิลป์ อยู่ระหว่างการเร่งรัด
เจ้าของแบบ คือเทศบาลตาบลตาดทอง
ผู้แทน อาเภอไทยเจริญ:

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
กิจกรรมขุดลอกลาห้วยโพง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตาบลคาเตย อาเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ผู้แทน อาเภอเมืองยโสธร :
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร กิจกรรม
ฟื้นฟูแหล่งน้าสาธารณะลาห้วยทวน (ตอนคลองเซียม) ทา PO แล้ว เบิกจ่ายแล้ว
เหลือ 2 งวด คาดว่าจะเบิกงวดที่ 3 ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
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ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
จานวน 2 รายการ คือ
1. พัฒนาแหล่งน้าห้วยทวน บ้านน้อยเรือนจา ผู้รับจ้างยังไม่เข้าทางาน
ซึ่งได้ทาหนังสือแจ้งเตือนไปแล้ว
2. พัฒนาแหล่งน้าและระบบท่อส่งน้าโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน
บ้านศรีสวัสดิ์ อยู่ระหว่างดาเนินการผลการดาเนินงาน 50% คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561
มติที่ประชุม :

ฝ่ายเลขานุการ :

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
ก่อหนี้ผกู พันให้ทันภายในไตรมาสที่ 2 และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน
ต่อไป
5.3 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม)
จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) จานวน 4 โครงการ
งบประมาณ 377,361,540.03 บาท สาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงิน
เหลือจ่าย จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 193,348,800บาท จังหวัดได้ขอ
อุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กบั กรมบัญชีกลางแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้
อุทธรณ์แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) ผลการดาเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายฯ ดาเนินการเบิกจ่ายโครงการฯ จานวน 2 โครงการ ผลการเบิกจ่าย
จานวน 28,440,300.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.71
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าว (เฉพาะงบลงทุน)

ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้าและระบบกระจายน้า จานวน 11 รายการ
ซึ่งเป็นงบดาเนินการเอง 4 รายการ เบิกจ่ายแล้วบางส่วน รายการส่วนของงาน
จ้างเหมา เสร็จสิ้นแล้วบางรายการ และในบางรายการรอการตรวจรับงาน
ผู้แทน นายอาเภอเมืองยโสธร :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน งานเสร็จเรียบร้อย การตรวจรับงานมีปัญหา เนื่องจาก
งานไม่ได้รูปแบบตามที่กาหนดไว้ในสัญญา จึงได้มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าแก้ไข
งาน แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดาเนินการแก้ไข
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ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดาเนินงาน โดยสัญญาสิ้นสุด
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้ทาหนังสือแจ้งค่าปรับไปแล้ว จานวน
160,000 บาท ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินยอมชาระค่าปรับ และจะเข้าดาเนินการต่อ
ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน ส่งมอบงานแล้ว ติดปัญหาต้องแก้ไขเนื่องจากไม่
ถูกต้องตามสัญญา 27 บ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างทาเรื่องปรับลดปริมาณงาน
ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล :
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
แบบผสมผสาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และมีการแก้ไขบางส่วน คาดว่าจะ
สามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว:
โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบผสมผสาน จานวน 120 บ่อ ดาเนินการเสร็จแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้างไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากไม่ตรงตามรูปแบบที่กาหนด ซึ่งผู้รับ
จ้างอยู่ระหว่างแก้ไขงาน
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝั่งซ้าย งบประมาณ 110,000,000 บาท ประกาศผู้ชนะแล้ว
อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงยโสธร :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรม
พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่ม จานวน 1 รายการ
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ เป็นไปตามงวดงาน
ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 4 รายการ อยู่ระหว่าง
ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
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ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 3 รายการ อยู่ระหว่าง
ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 2 รายการ ซึ่งผู้รับจ้าง
และช่าง กาลังทาการทดสอบวัสดุ ถ้าได้ผลการทดสอบวัสดุแล้ว ผู้รับจ้างจะเข้า
ดาเนินการตามสัญญา
ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 2 รายการ คือ
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 5 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีฐาน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้า
ดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
ผู้แทน นายอาเภอเมืองยโสธร : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 15 รายการ
ทา PO แล้ว 13 รายการ อีก 2 รายการ อยู่ระหว่างที่กลุ่มทาเรื่องขอความตกลง
กับ สานักงบประมาณ หากสานักงบทาการตอบตกลงก็สามารถลงนามในสัญญา
ได้ทันที
ผู้แทน นายอาเภอเลิงนกทา : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 5 รายการ คือ
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านโสกสาน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้า
ดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
2. ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านด่าน อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก
3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สายหนองไฮ้หล้ง อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงานจ้าง
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านโคกใหญ่ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้า
ดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สายศรีชุมพร อยู่ระหว่างตรวจรับ
งานจ้าง
ผู้แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร :
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
เส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จานวน 3 รายการ คาดว่าจะ
เสร็จสิ้นภายในสัญญา
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ผู้แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานยโสธร :
โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้าและระบบกระจายน้า จานวน 4 รายการ คือ
1. ขุดลอกกุดโง ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
2. ขุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บน้าหนองเขื่อนสร้าง อยู่ระหว่างดาเนินการ
คาดว่าจะได้แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ
3. ขุดลอกแก้มลิงหนองแข้ อยู่ระหว่างดาเนินการผลการดาเนินงาน
30% ซึ่งได้แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับแล้ว
4. ต่อขยายระบบส่งน้าบ้านท่าลาด อยู่ระหว่างดาเนินการผลการ
ดาเนินงาน 30% คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม
2561
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 สาหรับโครงการจากเงินเหลือจ่าย จานวน 13 โครงการ
งบประมาณ 57,996,779 บาท จังหวัดได้ขออุทธรณ์กันเงินแบบไม่มีหนี้กับ
กรมบัญชีกลางแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางได้พิจารณาให้อุทธรณ์ จานวน 8 รายการ
งบประมาณ 52,158,374 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 8,272,495 บาท คิดเป็นร้อยละ
43.05
ในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการดังกล่าวในชั้นนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณดังกล่าว รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการ
ดังกล่าว

ผู้แทน นายอาเภอเลิงนกทา: โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย ประจาปี 2560 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คาดว่าจะ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในเดือนมิถุนายน 2561
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ผู้แทน นายอาเภอกุดชุม :
โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสู่แหล่งท่องเที่ยวและการขนส่ง
สินค้า ประจาปี 2560 กิจกรรม ปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้า คสล.
พร้อมบ่อพัก ช่วงซอยเทศบาล 40 เชื่อมถนนจัดสรรฟากตะวันตก – ถนนทาง
หลวง หมายเลข ทช.4013 ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเข้าดาเนินการ ซึ่งสัญญาสิ้นสุด
แล้ว
ผู้แทน นายอาเภอไทยเจริญ :
โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสู่แหล่งท่องเที่ยวและการขนส่ง
สินค้า ประจาปี 2560 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส้มผ่อหมู่
ที่ 1 บ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน นายอาเภอทรายมูล:
โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสู่แหล่งท่องเที่ยวและการขนส่ง
สินค้า ประจาปี 2560 กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านดงมะไฟ - อาเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน นายอาเภอป่าติ้ว:
โครงการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกสู่แหล่งท่องเที่ยวและการขนส่ง
สินค้า ประจาปี 2560 กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก
สุวรรณ หมู่ที่ 10 ไปบ้านคากลาง หมู่ที่ 9 ตาบลโคกนาโก อาเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมก่อสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้แทน นายอาเภอคาเขื่อนแก้ว :
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมก่อสร้างห้อง
สุขาศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดาเนินการ
ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร :
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตานานบุญบั้งไฟ ประจาปี 2560
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนไทยวิถีอีสาน และอาคารจาหน่ายของที่
ระลึก อยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งสัญญาสิ้นสุดแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งค่าปรับ
แล้ว
มติที่ประชุม :

รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป
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ฝ่ายเลขานุการ :

มติที่ประชุม :

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 23 พฤษภาคม 2561)
ดาเนินการเบิกจ่าย 6 โครงการ งบประมาณ 10,516,400 บาท คิดเป็นร้อยละ
46.75 ซึ่งทา PO ทุกรายการแล้ว
รับทราบและให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานต่อไป

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

สิทธิกร นันทวงศ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสิทธิกร นันทวงศ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

