
~ 1 ~ 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 5/2562 

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 
 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

3. นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

4. นายเวียงชัย  แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภ ู
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 

รองประธานกรรมการ 

5. นางสุวรรณี  ศิริวรรณ์หอม (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
6. นายประเสริฐ  ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นางสาวณัชชา  พันธ์เพ็ง  (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
8. นายแมนสิงห์  จิตเจริญ (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กรรมการ 
9. นายช านาญ  มาตรา (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กรรมการ 
10. นายวงศ์เทพ  ทาวงษ์ (แทน) ปลัดจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
11. นายปิยะพัทธ์  โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
12. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
13. นายชุมชน  อุตมะ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
14. นางปิติพร  ค าบัว (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
15. นางพีรยา  บัวหนอง (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ 
16 นายประเสริฐ  ศรีล้อม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
17. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
18.นางสุภาพร  วงศ์สมศรี (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
19. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

20. นายค ากอง  อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการ 

21. จ.ส.อ.ฉลอง  ภูวิลัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 
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22. นายธนาดุลย์  บุตรโคตร นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์             

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
กรรมการ 

23. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

24. นางวัฒนา  พิธรัตน์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

25. นายเกรียงไกร  ไทยอ่อน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
26. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวล าภู  กรรมการ 
27. นายธีระศกดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย ์ (แทน) ประธานหอกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก – 

เฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

28. นางพัชรียา  พลับแก้ว (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการ 

29. นางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นายวชิระ  อักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

31. นายวสันต์  ไทยสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

32. นายกล้าณรงค์  คนรู้ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

33. นายสิธิมา  ดวงสภุา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจส าคัญ 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
2. สหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
3. พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกเทศมนตรีต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง  

  จังหวัดหนองบัวล าภู 
กรรมการ ติดราชการ 

9. นายวิษณุ  พิลาสุทธิ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดราชการ 
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10. นายอารี  วิพบุตร  ประธานกลุ่มเกษตรกรอ าเภอเมืองหนองคาย  
      จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

11. นายเชิด  สิงห์ค าป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหา 
  ความยากจน จังหวัดเลย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

12. นางพิสมัย  สันหาชนานันท์  ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
13. นางใบ  ฮาดดา ผู้ช่วยคนพิการศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
14. นายอรุณ  วัดโสภา   ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวปราณี วงศ์บุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง         
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์   

2. นายธนิต  จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
3. นายสุพล  แก้วปัญญา ผู้ติดตามคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวล าภู 
4. นายวิชา  จันทร์กลม  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
5. นายบรรเจิด  สิทธิจู นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานหนองคาย 
6. นายศุภประวัติ  รัตนติสร้อย นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
7. นางทองเทียน  วัฒนก้านตง ผอ.ส่วนแผนงานและประเมินผล ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 3 
8. นางสาวกาญจนา  ผิวผ่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดอุดรธานี 
9. นายโยธี  พิมพ์พุฒ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานเลย 
10. นางปรียาภรณ์  ฉิมมาลา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 
11. นางสาวกฤตภรณ  ขัติยะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดหนองคาย 
12. นายตรีวุธ  พรหมมนตรี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงเลยที่ 2 
13. นายยศเสถียร ทองปั้น จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดเลย 
14. นางนภาพร  แก้วสี ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
15. นายจ ารัส  สัตถาผล นวค.ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
16. นางสาวกานต์พิชชา  แหลมทอง นวก.ปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
17. นางสาวมาลินทร์  พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
18. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
19. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.   นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้า                
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดราชการไม่สามารถ
เข้ า ร่ ว มป ระชุ ม  จึ ง มอบหมาย ให้ น ายสิ ธิ ชั ย   จิ นด าหลว ง                   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม และได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2562 
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก -

เฉียงเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่
คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วตามหนังสือที่ มท 0227.5 (อด)/             
ว 4343 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของ 
กลุ่มจังหวัดฯ ที่  http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th/new/ 
รายงานการประชุม ก.บ.ก. แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะ
ปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ และหากไม่มีกรรมการท่านใด
แก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ ต่อไป 

มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
นางนภาพร  แก้วสี    3.1 หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.2/12551   
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอส่งคืนเงิน เหลือจ่ายภายใต้ 
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ โ คร งการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ด 
                                                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      จังหวัดอุดรธานี ขอส่งคืนเงินเหลือจ่าย จ านวน 1 โครงการ     
2 กิจกรรม จ านวน 11,470,000 บาท  ได้แก่ 

1.  โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสมเชื่อมโยงแหล่งน้ าที่มี
ศักยภาพในพ้ืนที่ จ านวน 2 กิจกรรม  

1.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าบริเวณป่าพรุค าชะโนด            
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 
6,845,000 บาท 

1.2 กิจกรรมเ พ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าวัดป่า           
บ้านตาด ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมือง อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี          
มีเงินเหลือจ่าย จ านวน 4,625,000 บาท   
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 และหนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0017.2/15047 ลงวันที่ 
19 กันยายน 2562 เรื่อง ขอคืนเงินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการตลาดภาคการบริการกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดและสร้าง
เครือข่ายสินค้าเกษตรสู่ประเทศเพ่ือบ้าน งบประมาณ 5,000,000 บาท 
โดยมีส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ          
โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จมีเงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น จ านวน 75,753 บาท     

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานีไม่มีความประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว
แต่อย่างใด 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

นายจิรศักดิ์  ศรีคชา    จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ที่ นค 0017.2/679  ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 เรื่อง ขอส่งคืน 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เงินเหลือจ่ายภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ           

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม จ านวน 1,077,047.83 บาท 
ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหล่งน้ า
ที่มีศักยภาพในพื้นที่ จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าห้วยลาน 
ต าบลน้ าโมง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จ านวน 180,948.90 บาท 

1.2 กิจกรรมปรับปรุงคลองส่งน้ า สถานีสูบน้ าที่  3 
ต าบลน้ าโมง อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จ านวน 866,233.32 บาท 

2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือและภาคี             
ภาคประชาชนในการเฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบประชารัฐ จ านวน 29,865.61 บาท 

นายโสภณ  สุวรรณรัตน์    เงินงบประมาณท่ีเหลือจ่ายสามารถน าไปใช้ได้หรือไม่ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

นายจิรศักดิ์  ศรีคชา    กรณีเงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ ในขณะนี้ ไม่สามารถ   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  ด าเนินการได้ทันเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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นางนภาพร  แก้วสี   3.2 การตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 

   - ครั้งที่  1 ระหว่างวันที่  20 – 22 สิงหาคม 2562 
(จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย) 

  - ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่  27 – 28 สิงหาคม 2562 
(จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดเลย) 
 รวม 4 โครงการ 15 กิจกรรม มีข้อสังเกต เนื่องจากกิจกรรม 
ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จะติดปัญหาเรื่องของฝนตก
เข้าพ้ืนที่ด าเนินงานไม่ได้ และอีกเรื่องคือ ขอให้ด าเนินการติดตั้ งป้าย
โครงการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนดว่า 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานหรือโครงการและงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือ
โครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน
ด้วย 

   ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้สรุปรายงานผลการตรวจติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ น าเรียนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ- 
ตอนบน 1 และแจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ทราบแล้ว 

นายโสภณ  สุวรรณรัตน ์   ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ แต่งตั้งคณะท างานติดตาม 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โครงการในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเลยได้มีการแต่งตั้ง 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คณะท างานฯ ติดตามโครงการทั้งในส่วนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ 
 เพ่ือติดตามความคุ้มค่าของการด าเนินโครงการ    

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
นางนภาพร  แก้วสี   4.1 ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายภายใต้โครงการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2562 

   4.1.1 การขอคืนค่าปรับจากการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานอันเนื่องมาจาก การปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  6  กันยายน 2559 เ พ่ิมเติมจากมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2556 และวันที่  18 
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พฤศจิกายน 2557 โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 
     จังหวัดอุดรธานี ได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการขุดลอกหนองศรีเจริญ ต าบลบ้านธาตุ 
อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ จ านวน 10,038,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบด า เนินการ  คือส านักงานทรัพยากรน้ า         
ภาค 3  โดยได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดรอนวัชก่อสร้าง ตามสัญญา
จ้างเลขที่ สทภ.3/26/2556 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ในวงเงิน
จ้าง 7,794,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ระยะเวลาก่อสร้าง 280 วัน เริ่มท างานวันที่ 18 มิถุนายน 2556 
และสิ้นสุดสัญญาในวันที่  25 มีนาคม 2557 ซึ่งได้ด าเนินงาน
โครงการแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
2557 โดยล่าช้ากว่าสัญญาจ้างฯ จ านวน 195 วัน ค่าปรับวันละ 
7,794 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมค่าปรับทั้งสิ้น 
1,519,830 บาท (หนึ่ งล้านห้าแสนหนึ่ งหมื่นเก้าพันแปดร้อย            
สามสิบบาทถ้วน)  
  กลุ่มจังหวัดฯ ได้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
เพ่ือขอใช้เงินกรณีดังกล่าวแล้ว ประกอบกับได้ท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซึ่งได้อนุมัติให้ถอนคืนเงินค่าปรับ 
150 วัน จ านวน 1,169,100 บาท โดยให้ เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562   

   ทั้งนี้  กลุ่มจังหวัดฯ จึงขอความเห็นชอบเปลี่ยนจากงบ
ลงทุนที่ดินสิ่งก่อสร้างจากงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ าที่ เหมาะสมเชื่อมโยงแหล่งน้ าที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ 
จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 11,470,000 บาท เป็นงบรายจ่ายอ่ืน
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายให้รายการถอนคืนรายได้แผ่นดิน ถอนคืน
ค่าปรับและเบิกจ่ายให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดรอนวัชก่อสร้าง เป็นเงิน 
1,169,100 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
แล้วรายงานให้ส านักงบประมาณ,ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบ 
 

ประธาน   กรณีการคืนค่าปรับของห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดรอนวัช
ก่อสร้าง เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2556 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งได้มีการท าความตกลง
กับกรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณแล้ว  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
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นางนภาพร  แก้วสี   4.1.2 ขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ราคาได้ (ค่า K) 
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ   - แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ขอเบิกเงินชดเชยค่างาน

ก่อสร้าง (ค่า K) จ านวน 2 สัญญา รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 196,011 บาท              
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสิบเอ็ดบาทถ้วน) ดังนี้ 

(1) สัญญาจ้างเลขที่  ขทช.อุดรธานี/80/2560 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2559 

  กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติก -
คอนกรีต (โดยวิธี HOT MIXED IN – PLACE RECYCLING) สายแยก 
ทล.2348 ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุดร ซี เอส พี เป็นผู้รับจ้าง และขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง            
เป็นเงิน 141,626 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)   

(2) สัญญาจ้างเลขที่ ขทช.อุดรธานี/87/2560 ลงวันที่ 
27 ธันวาคม 2559 
  กิจกรรม  ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.5044 
แยก ทล.4013 ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววัดป่าภูก้อน อ าเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อุดรรุ่งนิรันดร์ เป็นผู้รับจ้าง และขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง  
เป็นเงิน 54,385 บาท  (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)  

  กลุ่มจังหวัดฯ ได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติการอนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง หรือเรียกคืนเงิน
ค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  

  ทั้งนี้ ขอเปลี่ยนจากงบลงทุนที่ดินสิ่งก่อสร้างงบประมาณ
เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสมเชื่อมโยงแหล่งน้ า
ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 11,470,000 บาท 
เป็นงบรายจ่ายอื่น เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยเบิกจ่ายให้กับห้างหุ้นส่วน
จ ากัด อุดร ซี เอส พี เป็นเงิน 141,626 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น             
หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) และห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดรรุ่งนิรันดร์ 
เป็นเงิน 54,385 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
แล้วรายงานให้ส านักงบประมาณ,ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบ 
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นายประเสริฐ  ศรีล้อม   กรณขีอง ข้อที่ 4.1.1 เพ่ิงจะมีการด าเนินการคืนค่าปรับ 
(แทน) นายกองค์การบริหาร ทั้งท่ีเป็นโครงการที่ด าเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 
ส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู ขอทราบรายละเอียดว่าเหตุใดจึงล่าช้า ถ้ามีการร้องเรียนไปที่           

ศาลปกครองต้องมีการจ่ายดอกเบี้ย  เพราะเวลาที่ด า เนินการ             
นานดอกเบี้ยจะสูง เพราะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี  

ประธาน      ข้อ 4.1.1 และ ข้อ 4.1.2 เหมือนกรณีของส านักงาน 
  จังหวัดอุดรธานี ก็เป็นลักษณะเดียวกัน พอมีเงินเหลือจ่ายแล้วก็ขอ 
  อนุมัติ เพราะเป็นไปตามมติ ครม. 
นางนภาพร  แก้วสี  กรณี ขอคืนค่าปรับตามข้อ 4.1.1 ผู้รับจ้างได้ท าหนังสือ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน แจ้งมายังส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 3 และได้แจ้งให้กลุ่มจังหวัดฯ 
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ทราบด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2560 ต่อมากลุ่มจังหวัดฯ ได้มีหนังสือ 
  ถึงส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ แนวทางท่ีก าหนด ประกอบกับช่วงนั้นได้มี
หนังสือโต้ตอบกัน และต้องท าความตกลงกับส านักงบประมาณ          
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติการขอคืนค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไข             
โดยสามารถใช้จากเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และประกอบกับที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดฯ             
ไม่มีเงินเหลือจ่ายที่จะจ่ายคืนค่าปรับดังกล่าวฯ ส าหรับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้มีเงินเหลือจ่ายจากข้อ 3.1 มีเงินเหลือจ่าย จึงได้ขอ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ ก.บ.ก. ในครั้งนี้  

 ประธาน   การด าเนินการส่วนใหญ่จะหมดเวลาในเรื่องของงานธุรการ 
การโต้ตอบ ตรวจสอบ ซึ่งใช้เวลาเป็นปี โดยมีการโต้ตอบหนังสือกัน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการท าความตกลงกับกรมบัญชีกลางอนุมัติ และ
ส่วนกลางต้องใช้เวลา ตรวจสอบก่อน และก็ไม่มีเฉพาะของกลุ่มจังหวัดฯ  
ท าให้ล่าช้าซึ่งผู้รับจ้างน่าจะเข้าใจ และอีกเงื่อนไข คือต้องรอเงินเหลือจ่าย
ถึงจะสามารถคืนเงินให้กับผู้รับจ้างได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย จึงท าให้ไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้รับจ้างได้ 
โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะคืนให้กับผู้รับจ้าง โดยได้มีการตรวจสอบ
ตัวเลขที่ถูกต้องแล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

4.2 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี                
พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้ประชุม
โครงการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)               
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี             
ของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 
13 – 14 สิงหาคม 2562 ณ เชียงคานฮิลล์ รีสอร์ท อ าเภอเชียงคาน 
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จังหวัดเลย เพ่ือจัดประชุมคณะท างานทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 และการ
จัดท าแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของกลุ่ มจั งหวัด  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 ซึ่ งมีกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย 
คณะท างานจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ,ผู้ เข้าร่วมประชุมตาม
ประเด็นการพัฒนา และวิทยากรจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ส านักงบประมาณ และทีมวิทยากร
กระบวนการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 กลุ่ มจั งหวั ดฯ  ได้ จั ดท าแผนพัฒนากลุ่ มจั งหวั ด  5  ปี            
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 - วิสัยทัศน์ คือ เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า ศูนย์กลางการค้า
และโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 - เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

       1. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
   2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต 

การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   4.รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม          

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    - ตัวช้ีวัดของกลุ่มจังหวัด 

   1. อัตราการขยายตัวของผลติภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
         2. อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า 
         3. ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
         4. ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
         5. รายได้จากการท่องเที่ยว 

   6. ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) 
ของกลุ่มจังหวัด 

         7. สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 
     8. ร้อยละของสัดส่วนพ้ืนที่ป่าต่อพ้ืนที่ของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 

         9. ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน (WQI) 
    - ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

   1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที ่

   2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
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   3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม 

   4 .  ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า ที่  4  ก า ร รั ก ษ า ส ม ดุ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก คือ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาเกษตรปลอดภัยอย่างเป็นระบบสู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรยี์ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร 
3. สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
4. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการผลิต 
5. พัฒนาการค้าสู่สากล และส่งเสริมธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

แผนงานโครงการ 
1. โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า       

ให้เพียงพอต่อความต้องการและสนับสนุนการเข้าถึงพ้ืนที่การเกษตร
ทั้งระบบ 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย          
สู่มาตรฐานอินทรีย์อย่างเป็นระบบ (Green economy) 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่/เกษตรกร/
กลุ่มเกษตร 

5. โครงการเพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 
ด้วยนวัตกรรมใหม่ 

6. โครงการการบริหารจัดการสินค้าเกษตร  
7. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพและ

ความปลอดภัยด้านอาหาร 
8. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีแปรรูปสินค้าเกษตร             

เพ่ือสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร  
9. โครงการเพิ่มศักยภาพช่องทางการตลาด 
10. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 

เพ่ือการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 
11. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภูมิภาค 4.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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12. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
13. โครงการผ้าทอมือสู่สากล แฟชั่น และสิ่งทอ 
14. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ           

เพ่ือการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิต          
ลุ่มแม่น้ าโขง 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวก    

ด้านการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมและยกระดับนวัตกรรมสู่มาตรฐานด้านการ

ท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าโขง 
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว

ทั้งในและต่างประเทศ 
แผนงานโครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสตกิส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

เชิงอัตลักษณ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง บนเส้นทาง 
โรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) 

2.  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ ยว  โรแมนติก รูท 
(Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) 

3. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรควบคู่วัฒนธรรม 
4. โครงการพัฒนาความร่วมมือการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(Gateway Network) 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล            

(Sabai-dee Tourism for All) 
6. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล                
7. โครงการเที่ยวสบายแบบเท่ห์ด้านตลาดเชิงรุก 
8. โครงการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับ 

คุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1. การส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของ

รัฐอย่างทั่วถึง 
2. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ของกลุ่มจังหวัด 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย 
แผนงานโครงการ 
1. โครงการเสริมความมั่นคง ปลอดภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
2.  โครงการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยแบบบูรณาการ             

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
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3. โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  : การรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ

ป้องกันการท าลายทรัพยากรลุ่มน้ าแบบบูรณาการของกลุ่มจังหวัด 
2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน การแก้ปัญหา และเยียวยา 

จากปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
3. การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของโลก (Climate change) 
แผนงานโครงการ 
1. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 

1.1 พัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
1.2 พัฒนาลุ่มน้ าวิกฤต 
1.3 การสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์และเฝ้าระวัง

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.4 การอนุรักษ์ดิน 
1.5  การนวัตกรรมแปรรูปวัชพืชน้ าสู่การน ามาใช้  

ประโยชน์ 
2. โครงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.1 การอนุรักษ์พ้ืนที่ลุ่มน้ า 
2.2 กา รส่ ง เ ส ริ มก า ร ชุ มชนบนหลั ก เ ศ รษฐกิ จ         

ฐานชีวภาพ  
3. โครงการลดและขจัดของเสีย 

3.1 การรณรงค์ลดถุงพลาสติกและภาชนะโฟม 
3.2 การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ 
3.3 การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะเพ่ือใช้หมุนเวียน 
3.4  การส่งเสริมขยะแปรรูปในทางธุรกิจ 

4. โครงการป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง 
4.1 การก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมน้ า 

5. โครงการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5.1 การส่งเสริมและสร้างความตระหนักการบริโภค          

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
5.2 การอนุรั กษ์และพัฒนา พ้ืนที่ สี เ ขี ยวให้ เกิด

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
5.3 การส่งเสริมการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
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ประธาน    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565            

ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ส่วนกลางก าหนดให้ส่งเมื่อใด 

นางสาวปราณี  วงศ์บุตร   ขณะนี้ยังไม่มีคณะกรรมการ ก.บ.ภ. เดิมก าหนดส่งร่าง แผนฯ  
รักษาการในต าแหน่ง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 จึงได้เลื่อนก าหนดการส่ง ร่าง แผนฯ เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ส่วนหลักเกณฑ์จะออกได้ประมาณช่วง

ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยส่วนใหญ่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด     
จะด าเนินการในเบื้องต้นไว้ก่อน หลังจากมีหลักเกณฑ์ออกมาก็ปรับปรุง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และจะมีการประชาคมก่อนที่จะน าเข้า ก.บ.ก.           
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธาน     ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
หาก ก.บ.ภ. ก าหนดหลักเกณฑ์ออกมาก็อาจจะมีการปรับปรุงเล็กน้อย
ให้เป็นไปตามแนวทางท่ี ก.บ.ภ. ก าหนด 

นางสาวปราณี  วงศ์บุตร   เบื้องต้น ในส่วนของของกลุ่มจังหวัดฯ จะมีหลักเกณฑเ์หมือนเดิม 
รักษาการในต าแหน่ง ประกอบด้วย 2 ส่วน   
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์    1.งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด           

ที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพ้ืนที่ หรือแก้ไขปัญหา 
ที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด (ให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการ           
ได้ไม่เกิน 2 เท่าของกรอบการจัดสรรงบประมาณ 

 2. งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็น
การพัฒนาในลักษณะ cluster.หรือตอบสนองนโยบายส าคัญ           
ของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ระดับกลุ่มจังหวัด (จัดสรรเป็นรายโครงการ)   

    ทั้งนี้ อาจจะมีเรื่องการถ่ายโอนภารกิจของ อปท. ว่าจะ
ยังคงอยู่ในหลักเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่หาข้อสรุปไม่ได ้

 

ประธาน  ยังเป็นประเด็นที่หาข้อสรุปไม่ได้ ในเรื่องภารกิจการถ่ายโอน 
   ไปให้ อปท. ในเบื้องต้นให้เอาออกไว้ก่อน 

นางสาวปราณี  วงศ์บุตร   ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี พ.ศ.2561- 
รักษาการในต าแหน่ง  2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 ต้องมีการจัดท าประชาวิจารณ์ก่อน     
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ เ พ่ื อ รั บ ฟั ง คว ามคิ ด เห็ น ร่ า ง แผน พัฒนากลุ่ ม จั ง หวั ด  5  ปี              

เมื่อมีหลักเกณฑ์จาก ก.บ.ภ. แจ้งมาจึงค่อยปรับปรุงตามหลักเกณฑ์
และน าเข้าที่ประชุม ก.บ.ก. อีกครั้งหนึ่งก่อนส่งให้ส่วนกลางต่อไป 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
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 4.3.เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี            
ของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      กรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ ก าหนด 70:30 จากกรอบ 28,000 ล้านบาท แบ่งเป็น   

- งบประมาณจังหวัด 19,600 ล้านบาท แยกเป็นงบพัฒนาจังหวัด 
จ านวน 18,905 ล้านบาท และงบบริหารจัดการ จ านวน 695 ล้านบาท 

 - งบประมาณกลุ่มจังหวัด 8,400 ล้านบาท งบบริหาร
จัดการ จ านวน 88 ล้านบาท.แบ่งเป็น 2 ส่วน  สัดส่วนร้อยละ 50:50 
ดังนี้ 

  1. งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด           
ที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพที่เป็นความต้องการรายพ้ืนที่ หรือแก้ไขปัญหา 
ที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด (ให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้   
ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ 

  2. งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด    
ที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster หรือตอบสนองนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลเชิงพ้ืนที่ระดับกลุ่มจังหวัด (จัดสรรเป็นรายโครงการ)   

  จากการประชุมย่อยเ พ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 
16 กันยายน 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 3 ได้ชี้แจง
แนวทางให้กับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทราบ และจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
ได้จัดส่งกิจกรรมย่อยให้กับกลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง 
ประกอบด้วย 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

        - ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ     
ในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ ประกอบด้วย  

  1. โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณู ปโภคต่ าง  ๆ  จ า น ว น  11  กิ จ ก ร รม  งบ ปร ะม า ณ 
226,000,000 บาท 

  2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า     
ให้เพียงพอต่อความต้องการและสนับสนุนการเข้าถึงพ้ืนที่การเกษตร  
ทั้งระบบ จ านวน 18 กิจกรรม งบประมาณ 290,250,000 บาท 

  3. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย              
สู่มาตรฐานอินทรีย์อย่างเป็นระบบ (Green economy) จ านวน        
1 กิจกรรม งบประมาณ 5,000,000 บาท 

  4. โครงการเพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 
ด้วยนวัตกรรมใหม่ จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 18,000,000 บาท 
  5. โครงการการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการ
ท่องเที่ยว จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 11,909,100 บาท 
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6. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีแปรรูปสินค้าเกษตร             
เ พ่ือสร้ างมูลค่าสินค้าเกษตร .จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 
1,062,920 บาท 

7. โครงการเพ่ิมศักยภาพช่องทางการตลาด จ านวน    
3 กิจกรรม งบประมาณ 74,263,423 บาท 

8. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
เพ่ือการแข่งขันสู่มาตรฐานสากล .จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 
42,000,000 บาท 

9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 4,000,000 บาท 

10. โครงการผ้าทอมือสู่สากล แฟชั่น และสิ่งทอ 
จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 20,000,000 บาท  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง ประกอบด้วย 

1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ .เพ่ือสนับสนุน         
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง   
บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) 
จ านวน 19 กิจกรรม งบประมาณ 470,883,000 บาท 

2. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว โรแมนติก รูท 
(Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) จ านวน 4 กิจกรรม 
งบประมาณ 50,700,000 บาท 

3. โครงการพัฒนาความร่วมมือการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(Gateway.Network).จ านวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 37,000,000 บาท 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือคน 
ทั้งมวล (Sabai-dee Tourism for All)..จ านวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 
36,800,000 บาท 

5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 
จ านวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 248,038,000 บาท                

6. โครงการเที่ยวสบายแบบเท่ห์ด้านตลาดเชิงรุก 
จ านวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 30,000,000 บาท  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม ประกอบด้วย 

1. โครงการเสริมความมั่นคง ปลอดภัย เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 50,035,000 บาท 

2. โครงการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยแบบบูรณาการ             
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จ านวน 1 กิจกรรม 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 
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3..โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน            
สู่สากล จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 40,000,000 บาท 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้ 
จ านวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 30,000,000 บาท 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  : การรักษาสมดุลทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

1. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ า จ านวน 
4 กิจกรรม งบประมาณ 20,424,000 บาท 

2.  โครงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
จ านวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 13,280,000 บาท 

3. โครงการลดและขจัดของเสีย .จ านวน 1 กิจกรรม 
งบประมาณ 9,600,000 บาท 

4.  โครงการป้องกันการกั ด เซาะริมตลิ่ ง  จ านวน  
5 กิจกรรม งบประมาณ 47,500,000 บาท 

5. โครงการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
จ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 14,500,000 บาท  
  ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 – 
2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องมีการปรับปรุง
และน าเสนอรับฟังความคิดเห็นในล าดับต่อไป จึงขอให้แต่ละจังหวัด 
ได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้กับกลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 
2562 ดังนี้ 

1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
2. แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (1 ชุด              

1 โครงการ) พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวคูณ 
โดยกลุ่มจังหวัดฯ จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ ของ ก.บ.ภ. 
ประธาน   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนที่ 2 ร้อยละ 50เป็นลักษณะ
โครงการ cluster หรือ โครงการ Big lock Project โครงการ/กิจกรรม 
ใหญ่ๆ โดยในปี 2563 ได้เสนอขอไป จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

   1..โครงการพัฒนาอาหารเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัด           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 254,000,000 บาท 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทาง
โรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) 
งบประมาณ 332,213,150 บาท 
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โดยได้รับจัดสรรมาในส่วนของโครงการที่  2 จ านวน 
งบประมาณ 230,513,000 บาท ซึ่งในปีนี้ก็จะเสนอขอในลักษณะ
เดียวกัน ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม ที่จะเสนอขอในปีนี้คงจะเป็น
ตาม Positioning ของกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งจะมี 3 เรื่อง  

1. การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า 
3. ศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้ า ง

มูลค่าเพ่ิม 
ดังนั้น การจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในส่วนที่ 2 จึงขอให้

จังหวัดน า 3 ประเด็นหลักไปเป็นหัวข้อหลักในการเสนอโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และควรจะมีเจ้าภาพหลักได้หารือร่วมกัน 
แต่ละประเด็น  

นายเกรียงไกร  ไทยอ่อน   การส่ง เสริมโครงการปลูกมะขามเปรี้ยว ซึ่ งในฐานะ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ภาคการเกษตร จะเดินทางไปจังหวัดสกลนคร เพ่ือพูดคุยกับเกษตรกร 
จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดสกลนคร เพ่ือผลักดันการปลูกมะขามเปรี้ยว เพราะสามารถทน

อากาศร้อน และฝนได้ดี เหมาะส าหรับจังหวัดหนองบัวล าภู และเมืองอ่ืนๆ 
ที่ไม่ต้องการใช้สารเคมี ราคาในวันนี้ ณ ตอนเที่ยง ราคากิโลกรัมละ 
72 บาท จากสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 40 บาท คาดว่าปีหน้าจะสูง
ถึงกิโลกรัมละ 100 – 120 บาท ซึ่งตลาดมีความต้องการสูงมาก     
แต่ปริมาณการผลิตมีน้อย เป็นการลงทุนครั้ งเดียวที่ ได้ผลผลิต        
เป็น 100 ปี และไม่ต้องใช้น้ าในการเพาะปลูก เพ่ือเป็นการส่งเสริม   
ให้เป็นอัตลักษณ์ ต่อไป 

นายโสภณ  สุวรรณรัตน์   การตลาดต้องมีความชัดเจน สมมุติว่าตลาดมีความต้องการ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดือนละ 5 ตัน ก็ต้องหาพื้นท่ีปลูกเพ่ือผลิตให้ได้ตามตลาดต้องการ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวดเลย เหมือนกรณีของจังหวัดเลย ประเทศจีนต้องการให้ส่งแมคคาเดเมีย 

เดือนละ 5 ตัน จังหวัดต้องหาพื้นท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศจีน 

นายภาคภูมิ  ปุผมาศ   เดิมเคยมี สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งเมื่อ 4 – 5 ปี ก่อน เคยน า 
ประธานเครือข่ายอาสาสมัคร เรื่องการปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ มาเป็นโครงการในการด าเนินงาน 
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี 
 

นางสาวปราณี  วงศ์บุตร   เห็นด้วยกับตลาดน าการผลิต แต่โครงการมะขามเปรี้ยว 
รักษาการในต าแหน่ง จะเป็นการขับเคลื่อนในนามของจังหวัดหรือไม่ อย่างไร โดยประเด็น      
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดฯ จะเป็น ข้าว อ้อย มัน แต่จะต้องมี            

การแบ่งประเด็นกันก่อนว่าเรื่องใด เป็นภารกิจของจังหวัดหรือ            
ของกลุ่มจังหวัดฯ แต่ในเรื่องการปลูกมะขามเปรี้ยวจังหวัดแต่ละจังหวัด
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ต้องไปลงมือท าก่อนหรือไม่เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ได้ โดยให้ดู
ในเรื่อง Positioning ของกลุ่มจังหวัดฯ ด้วยว่าเน้นในเรื่องใด แต่จะ
เป็นเรื่องของจังหวัดหรือไม่อย่างไร  

นายกล้าณรงค์ คนรู้    ส าหรับโครงการศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัด สร้างมูลค่าเพ่ิม จังหวัดหนองบัวล าภู ขอรับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเคยเป็น 
หนองบัวล าภู เจ้าภาพเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส านักงานเกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ปรึกษาหารือกับอีก 4 จังหวัดเป็น        
ที่เรียบร้อยแล้ว 

ประธาน    ส าหรับโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า ขอให้ 
จังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ และโครงการ         
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ ขอให้จังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ มอบหมายให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเป็นเจ้าภาพ
ในการประชุมหารือร่วมกันในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่เป็น
การพัฒนาในลักษณะ Cluster ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยมอบหมายให้จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพหลัก 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า โดยมอบหมายให้
จังหวัดหนองคายเป็นเจ้าภาพหลัก 

3. ศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยมอบหมายให้จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นเจ้าภาพหลัก 

โดยจัดส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่  15 ตุลาคม 
2562  

4.4 การติดตาม เร่งรัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

การด า เนินการตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
นางนภาพร  แก้วสี   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้รับการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 497,660,500.- บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 
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งบลงทุน  439,157,102.60 บาท 
      งบด าเนินงาน   53,503,397.40 บาท 
      งบบริหาร     5,000,000  บาท  
    

งบลงทุน งบด าเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ

กลุม่จังหวัดฯ -                    -                    3,000,000           3,000,000           2,501,470.11          83.38          498,529.89            

จังหวัดอุดรธานี 88,916,000         22,974,930         400,000             112,290,930        64,555,631.76         57.49          47,735,298.24        

จังหวัดหนองคาย 73,571,102.60     12,828,867.40     400,000             86,799,970         71,908,243.23         82.84          14,891,726.77        

จังหวัดเลย 97,682,000         5,375,000           400,000             103,457,000        86,059,709.56         83.18          17,397,290.44        

จังหวัดหนองบัวล าภู 94,460,000         4,766,500           400,000             99,626,500         53,929,539.24         54.13          45,696,960.76        

จังหวัดบึงกาฬ 84,528,000         7,558,100           400,000             92,486,100         57,333,229.00         61.99          35,152,871.00        

รวมทั้งสิน้ 439,157,102.60    53,503,397      5,000,000        497,660,500    336,287,822.90  67.57          161,372,677.10      

จังหวัด
งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร

              หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กันยายน 2562   

  ส าหรับผลการเบิกจ่ายกลุ่มจังหวัดฯ อยู่ในล าดับที่ 2 จาก
ทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัดฯ (กรมบัญชีกลาง) 

 

     - มีผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ จ านวนกิจกรรม ร้อยละ 
1. ยังไม่ได้ก่อหน้ี 30,490,000.00 11 18.97 
2. ก่อหน้ีแล้ว (อยู่ระหว่างเบิกจ่าย) 18,905,790.00 3 5.17 
3. ก่อหน้ีแล้ว (ยังไม่ด าเนินการ) 47,264,400.00 3 5.17 
4. ด าเนินการต่ ากว่าร้อยละ 50 0.00 0 0.00 
5. ด าเนินการร้อยละ 50 ขึ้นไป 102,443,744.51 9 15.51 
6. ด าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 298,386,465.49 31 53.45 
7. งบประมาณคงเหลือหลังจากตกลงกับส านัก

งบประมาณ 
170,100.00 

1 1.73 

รวม 497,660,500.00 58 100 
 

  จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอให้จังหวัดได้ชี้แจงสถานะ 
การด าเนินงานเป็นรายโครงการ 

  4.2.1.จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 7 โครงการ  11 กิจกรรม 
งบประมาณ 112,290,930.- บาท 

  - ผลการด าเนินงาน...  
นางสาวกาญจนา  ผิวผ่อง   โครงการ/กิจกรรม ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 
นวค.ปฏิบัติการ 3 โครงการ 5 กิจกรรม ซึ่งยังอยู่ระหว่างด าเนินการ ประกอบด้วย 
ส านักงานจังหวัดอุดรธานี    1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหล่งน้ า  

ที่มีศักยภาพในพื้นที ่จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
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1.1 กิจกรรม พัฒนาแหล่งน้ าบริเวณป่าพรุค าชะโนด 
ต าบลบ้านม่ว ง อ า เภอบ้ านดุ ง  จั งหวัด อุดรธานี  งบประมาณ 
26,634,889 บาท หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ คือ โครงการ
ชลประทานอุดรธานี ผลการด าเนินงานไดร้้อยละ 77 

1.2 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าวัดป่า
บ้านตาด ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมือง อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณ 20,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ คือ 
โครงการชลประทานอุดรธานี ผลการด าเนินงานไดร้้อยละ 75 

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกการค้าสู่สากล จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

2.1 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านตาด -          
วัดเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดป่าบ้านตาด) ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.44. กม. หน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.2 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ้านห้วยส าราญ 
ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.020 
กม. หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง : GMS Fabric Expo 2019 งบประมาณ 12,736,500 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส านักงานจังหวัดอุดรธานี   

นางนภาพร  แก้วสี      กิจกรรมการจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง :   
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน GMS Fabric Expo 2019 งบประมาณ 12,736,500 บาท ได้มีการ 
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ลงระบบเพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือไม่ 

นางสาวกาญจนา  ผิวผ่อง   ยังไม่ได้มีการลงในระบบแต่อย่างใด  
นวค.ปฏิบัติการ   
ส านักงานจังหวัดอุดรธานี 

นางนภาพร  แก้วสี       เป็นโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือมีการกันเงินไว้เบิก   
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน เหลื่อมปีไว้ในระบบ ซึ่งเป็นงบด าเนินงาน ขอทราบรายละเอียด  
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ขณะนี้โครงการด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และจะสามารถกันเงินไว้

เบิกเหลื่อมปีได้หรือไม ่

นางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล  ส าหรับกิจกรรมการจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาค 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี ลุ่มน้ าโขง : GMS Fabric Expo 2019  ติดปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของ

การคีย์ระบบ ปกติแล้วจะคีย์และกันเงินในระบบได้แล้ว เนื่องจากช่วงที่
ประกาศคุณสมบัติในระบบได้เลือกในระบบเป็นราคา พอได้ตัวผู้รับจ้าง
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ไม่สามารถคีย์รายละเอียดในระบบได้ จังหวัดอุดรธานี โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เ พ่ือให้สามารถปลดล็อคได้ 
ขณะนี้ก าลังรอการแจ้งกลับจากกรมบัญชีกลาง เพื่อจะได้คีย์เงินและกัน
เงินในระบบต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.2.2 จังหวัดหนองคาย จ านวน 10 โครงการ 20 กิจกรรม 
งบประมาณ 86,799,970.- บาท 

  - ผลการด าเนินงาน...  
นายวชิระ  อักษร    งบลงทุน ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ 
นวค.ช านาญการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัด   1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหล่งน้ า   
หนองคาย ทีม่ีศักยภาพในพื้นที ่จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าห้วยลาน 
ต าบลน้ า โมง  อ า เภอท่ าบ่ อ  จั งหวั ดหนองคาย  งบประมาณ 
9,975,504.51 บาท หน่วยรับผิดชอบด าเนินการ คือ โครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาห้วยโมง สัญญาสิ้นสุด 8 กันยายน 2562 ผลการ
ด าเนินงานได้ 79.37% ปัญหาอุปสรรคมีพายุฝนตกหนัก คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยได้แจ้งสงวน
สิทธิ์ค่าปรับเรียบร้อยแล้ว 

1.2 กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้ วยหินมุก ต าบล            
เหล่ าต่ างค า อ า เภอโพนพิสัย  จั งหวัดหนองคาย  งบประมาณ 
5,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ คือ โครงการ
ชลประทานหนองคาย สัญญาสิ้นสุดวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ปัญหา
อุปสรรค มีพายุฝนตกหนัก ปริมาณน้ าในความจุมีมากถึง 120% ของ
ความจุ ท าให้ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ด าเนินงานได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัด
สูบน้ าออก ซึ่งผู้รับจ้างจะเข้าพ้ืนที่ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2562    
โดยได้มีการแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับเรียบร้อยแล้ว  

1.3 งบบริ ห า ร ง านกลุ่ ม จั งหวั ดแบบบู รณากา ร               
อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.2.3 จังหวัดเลย จ านวน 6 โครงการ 18 กิจกรรม งบประมาณ
103,457,000.- บาท  

  - ผลการด าเนินงาน...  
นายวสันต์  ไทยสุวรรณ   อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 กิจกรรม คาดว่าสิ้นเดือน 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  กันยายน 2562 จะสามารถเบิกจ่ายได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 จ านวน 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 3 โครงการ 4 กิจกรรม ได้แก่ 
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1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหล่งน้ า
ที่มีศักยภาพในพื้นที ่จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1.1 กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
บ้านท่าบุ่ง ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบประมาณ 
8,724,240 บาท หน่วยรับผิดชอบด าเนินการ คือ  โครงการ
ชลประทานเลย 

1.2 กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านปากปวน 2 
ต า บลปากปวน  อ า เ ภ อวั ง ส ะ พุ ง  จั ง ห วั ด เ ล ย  งบประ มาณ 
9,798,038.29 บาท หน่วยรับผิดชอบด าเนินการ คือ โครงการ
ชลประทานเลย 

2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรม ธนาคารอาหารชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ความสมดุล
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน งบประมาณ 5,375 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ คือ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย 

3. โครงการ พัฒนาแหล่ งท่ อง เที่ ยวที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่              
ตามทิศทางตลาดอุตสาหกรรม กิจกรรม ก่อสร้าง land mark ผานกเค้า 
ประตูสู่อีสานตอนบน 1 จังหวัดเลย งบประมาณ 12,680,000 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ที่ท าการปกครองอ าเภอภูกระดึง 

ประกาศผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรียก   
ผู้ชนะมาลงนามในสัญญาจ้าง จ านวน 1 โครงการ 6 กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหล่งน้ า
ที่มีศักยภาพในพื้นที ่จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่  

1.1 กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาลเ พ่ือการเกษตร       
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่  14           
ต าบลนาโป่ง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบประมาณ 905,000 บาท         
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเลย 

1.2 กิจกรรมขุด เจาะบ่อบาดาลเ พ่ือการเกษตร           
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่  3 ต าบลนาอาน   
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบประมาณ 905,000 บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเลย 

1.3  กิ จ ก ร ร ม ขุ ด บ่ อ บ า ด า ล เ พ่ื อ ก า ร เ ก ษ ต ร              
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่  8 ต าบลกกดู่ 
อ า เภอ เมือง เลย จั งหวั ด เลย  งบประมาณ 845,500 บาท            
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเลย 
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1.4 กิ จ ก ร ร ม ขุ ด บ่ อ บ า ด า ล เ พ่ื อ ก า ร เ ก ษ ต ร              
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าหมาน 
อ า เภอ เมือง เลย จั งหวั ด เลย  งบประมาณ 845,500 บาท            
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเลย 

1.5 กิ จ ก ร ร ม ขุ ด บ่ อ บ า ด า ล เ พ่ื อ ก า ร เ ก ษ ต ร              
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 ต าบลเสี้ยว 
อ า เภอ เมือง เลย จั งหวั ด เลย  งบประมาณ 845,500 บาท            
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเลย 

1.6 กิ จ ก ร ร ม ขุ ด บ่ อ บ า ด า ล เ พ่ื อ ก า ร เ ก ษ ต ร              
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 ต าบลกกทอง 
อ า เภอ เมือง เลย จั งหวั ด เลย  งบประมาณ 845,500 บาท            
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองเลย 

นางนภาพร  แก้วสี    โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหล่งน้ าที่มี  
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ศักยภาพในพ้ืนที่ จ านวน 6 กิจกรรม  สามารถด าเนินการได้ทันภายใน  
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เดือนกันยายน 2562 หรือไม ่

นายวสันต์  ไทยสุวรรณ   สามารถด าเนินการได้ทันภายในเดือนกันยายน 2562  
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ    
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.2.4 จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 5 โครงการ 6 กิจกรรม 
งบประมาณ 99,626,500.- บาท 

  - ผลการด าเนินงาน...  

นายกล้าณรงค์  คนรู้   โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวก 
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ การค้าสู่สากล จ านวน 2 กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัด อยู่ระหว่างด าเนินการอีก 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
หนองบัวล าภู ที่สร้างขึ้นใหม่ตามทิศทางตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม 

ก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) พิพิธภัณฑ์หอยหิน 
150 ล้านปี และไดโนเสาร์โนนทัน อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัด
หนองบัวล าภู งบประมาณ 39,460,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินการ คือ ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู อยู่ระหว่างด าเนินการ 
โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 2563 
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   โครงการส่ ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ น  พัฒนา อุตสาหกรรม           

การท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต           
โคเนื้อ โคขุนคุณภาพกลุ่มจังหวัดสบายดี งบประมาณ 4,766,500 บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ คือ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวล าภู 

              งบบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เบิกจ่ายแล้ว  
ร้อยละ 80 และคงต้องเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2562 

นางนภาพร  แก้วสี    ส าหรับ 2 กิจกรรม กลุ่มจังหวัดฯ ได้ท าหนังสือไปที่  
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ส่วนกลางแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคณะกรรมการ อ.ก.บ.ภ. ซึ่งโครงการ/  
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ กิจกรรม ดังกล่าว อาจต้องพับไป  ทั้ง 2 โครงการ ซึ่งได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหล่งน้ า
ที่มีศักยภาพในพื้นที่ กิจกรรมขุดลอกล าห้วยโคโล่ บ้านแสงอรุณ ต าบล
นาดี  อ า เภอสุ วรรณคูหา  จั งหวัดหนองบั วล าภู  งบประมาณ 
1,325,000 บาท   

2. โครงการส่ง เสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม            
การท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต           
โคเนื้อ โคขุนคุณภาพกลุ่มจังหวัดสบายดี งบประมาณ 4,766,500 บาท 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.2.5 จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ 
92,486,100.- บาท 

  - ผลการด าเนินงาน...  
นายสิธิมา ดวงสุภา   เหลืออยู่โครงการเดียว คือ โครงการพัฒนาโครงสร้าง 
นวค.ช านาญการ พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกการค้าสู่สากล กิจกรรมยกระดับ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัด มาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม  
บึงกาฬ 0201 ตอนห้วยก้านเหลือง – ดงบัง (รวมทางแยกทางหลวงหมายเลข 222) 

ระหว่าง กม.135+049-กม.135+449 ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 37,234,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
ด าเนินงาน คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ อยู่ระหว่างด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงานไดร้้อยละ 60  

นางนภาพร  แก้วสี    โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ท าการตลาด   
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรม 
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 3,472,000 บาท 
อยู่ในระบบยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด 
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นายสิธิมา ดวงสุภา   ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่าย  
นวค.ช านาญการ งบประมาณ   
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัด    
บึงกาฬ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ    

นายโสภณ  สุวรรณรัตน ์    ขอให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ จัดส่งข้อมูลส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประกอบด้วย  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย    1. แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) 

2.  แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด          
(1 ชุด 1 โครงการ) พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวคูณ 

   ให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

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

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.  

  ลงชื่อ   มาลินทร์  พันธุ์เดช   ผู้จดรายงานการประชุม 

        (นางสาวมาลินทร์  พันธุ์เดช) 

   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

ลงชื่อ   จ ารัส สัตถาผล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายจ ารัส สัตถาผล ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 


