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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
คร้ังที่ 4/2564  

วันศุกรที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.  

ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (POC) ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 
 

 

ผูมาประชุม 
 

1. นายวันชัย  จันทรพร รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี
แทนผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสิริมา  วัฒโน รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

3. นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ ์ รองผูวาราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

4. นายเวียงชัย  แกวพินิจ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รองประธานกรรมการ 

5. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ 

6. นางบําเพ็ญพร  สุริยกมล ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นางสาวกิตติญา  มูลตรีสา (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นายอําไพ  ประเสริฐสังข  เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นายจักริน  พิชาล ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

10. นายประดิษฐ  อินตาพรหม  เกษตรจังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายณัฐวุฒิ  รัตนมณี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กรรมการ 
12. นางจีระนันท  สวางดวง (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
13. นายสุวิทย  เศรษโฐ เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
14. นางสาวอรุณี กํ่าแกว (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ  
15. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
16. นางสาวกลอมศรี  สิทธิศกัดิ์ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 
17. นายทศพร  รายะ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
18. ดร.วุฒิพงษ  ศิริสถิตย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
19. นายเวชยันต  ชางรักษา (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
20. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

21. นายปญญา  วีระรัตน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย กรรมการ 
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22. นายเชิดชัย  เจริญดี นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
23. นางสมัย  ชนาราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง  

อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

24. นายอเนก  เดชมณี นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการ 

25. ผศ. พิสมัย  ธารเลิศ ผูแทนคณะทํางานพัฒนาองคกรชุมชน จั งหวัด
อุดรธานี 

กรรมการ 

26. นายวิชัย  จันทรหอม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
27. นางจิดาภา  สุนทรธนากลุ รองประกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

หนองคาย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
กรรมการ 

28. นางเกศษิณ  ลํามะยศ ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเลย กรรมการ 
29. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
30. นางศริิวัฒนา  ปทุมซาย ขาราชการบํานาญ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
31. นายเจษฎา  ปานะถึก ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

32. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

33. นางลดาวัลย  โภคานิตย ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
รักษาการผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

34. นายพิชัย  พาศรี หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ 

1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก กรรมการ ติดราชการ 
7. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม     

จังหวัดอุดรธานี 
กรรมการ ติดภารกิจ 

8. นายวิชัย  จันทรหอม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 
9. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครอืขายโครงการแกไขปญหาความ

ยากจน จังหวัดเลย 
กรรมการ ติดภารกิจ 

10. นายคงศักดิ์  สวัสดิภาพ ประธาน อสม. จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ 
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11.  นายวาป  เณระสุระ ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาสังคม  
 ดานสังคม จังหวัดบึงกาฬ   

กรรมการ ติดภารกิจ 

12. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ 
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม  

 

1. นายสมพร  คมขํา นายชางชลประทานอาวุโส  โครงการชลประทานอุดรธานี 
2. นายศภุประวัติ  รัตนติสรอย นายชางโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
3. นายปราโมทย  จันทรวิทุร ผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
4. นายปริภัทร  ปูวัง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
5. นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลฯ สํานักงานจังหวัดเลย 
6. นางสาวสุภัทธา  สกุลบานบน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเลย 
7. นายพรชัย  ศรีบุรินทร พนักงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเลย 
8. นายยศเสถียร  ทองปน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
9. นายกลาณรงค  คนรู ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลฯ 

สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
10.  นางสาวกชกร  วงศอาษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
11.  นายปยะณฐั  พาณชยเจริญกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
12.  นางสาวบัณฑิตา  สุดาทิพย นักวิชาการคอมพิวเตอรฯ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
13.  นางสุพัตรา กิบบินส เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู

 
14.  นางสาวณัฎา ไชยภักด ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  

สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
15.  นายชัยบูรณ  บัวเกิด (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 
16.  นางสาวจุฑาภรณ  ออนดีกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
17. นางนภาพร  แกวสี ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
18. นายวีรภัทร  ขาวสําอางค นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
19. นายอัจฉริยะ  พันแฮด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
20. นางสาวกานตพิชชา แหลมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
21. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
22. นางสาวมาลินทร  พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
23. นางสาวปริตา  พันแสง เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
24. นางสาวรณิดา  โสภา เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  นายสยาม  ศิริมงคล ผู ว าราชการจังหวัดอุดรธานี /   
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดราชการ
ไมสามารถเขารวมประชุม จึงมอบหมายให นายวันชัย  จันทรพร         
รองผู ว า ร าชกา รจั งห วั ด อุด รธานี  เ ป นประธานที่ ป ร ะชุ ม               
และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2564 
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดจัด

ประชุม ก.บ.ก. ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2564 
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหกับคณะกรรมการไดตรวจสอบแลว 
ตามหนังสือ ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 4201 และ ว 4202 ลงวันที่  
11 สิงหาคม 2564 ซึ่งไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ.        
http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th/new/รายงานการประชุ ม 
ก.บ.ก. เพื่อทราบและตรวจสอบแลวและไมมีกรรมการทานใดแกไข 
จึงขอใหรับรองรายงานการประชุมในครั้งนี้ ตอไป 

มติที่ประชมุ     รับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวท่ีแลว  
ประธาน  3.1 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563          
ที่กันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 5 โครงการ 17 กิจกรรม 
งบประมาณ 262,423,216.52 บาท โดยมีผลการดําเนินงาน 
ดังนี้ (ขอมูล ณ วันท่ี 9 กันยายน 2564)   
    1. ดําเนินการแลวเสร็จ (เบิกจายแลวเสร็จ) จํานวน          
5 โครงการ 15 กิจกรรม จํานวน 252,408,341.98 บาท 

         2. ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางเบิกจาย จํานวน        
1 โครงการ 1 กิจกรรม เบิกจายแลว จํานวน 1,401,453.90 บาท 
คงเหลือที่ยังไม เบิกจาย จํานวน 1,823,420.64 บาท คือ 
โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐานการผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรม พัฒนาแหลงน้ํ าบึงชวน ตําบลบานขาว อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 700,000 
ลูกบาศกเมตร พรอมปรับปรุงอาคารรับน้ํา หนวยดําเนินการ คือ 
โครงการชลประทานอุดรธานี  
      3. อยูระหวางบอกเลิกสัญญาจาง และริบหลักประกัน
สัญญาจํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 
จํานวน 6,790,000 บาท คือ โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่
ทองเท่ียวตามเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท 
( Nakhee.Route)กิ จ ก ร รม  พัฒ น า  Land.Mark.บึ ง ห น อ ง บั ว         
ตําบลลําภู  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  จั งหวัดหนองบัวลําภู          

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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งานกอสรางสะพานทางเดินชมพรรณไมน้ํา ความยาวไมนอยกวา 
300.00 เมตร 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อทราบ 
ประธาน  4.1.นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนกลุมจังหวัด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570    
       สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แจงให

กลุมจังหวัดถือปฏิบัติตาม (มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่.2/2564.เม่ือวันที่ .14.กรกฎาคม.2564) 
เรื่อง.นโยบาย.หลักเกณฑ .และวิธีการจัดทําแผนของจังหวัด             
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570.        
โดยใหกลุมจั งหวัดดํา เนินการจัดทําแผนพัฒนากลุมจั งหวัด             
พ.ศ..2566.–.2570.เพ่ือใหแผนทันสถานการณ และใชเปนกรอบ         
และทิศทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจํ าป งบประมาณ พ .ศ .  2566.–.2570.โดยมีน โยบาย 
หลักเกณฑและวิธีการ จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด ประกอบดวย 

       1. นโยบายการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด ประกอบดวย 
 1) ยึดหลักยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)          
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล และขอสั่งการ          
ของนายกรัฐมนตรีเปนกรอบการดําเนินงานจัดทําแผน 
 2) ใหความสําคัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่อเปนแผนชี้นํา 
ก า ร พัฒนา ใน ภา พร วมและเป น เครื่ องมื อบู รณาการแผน                
ของสวนราชการในพื้นที่ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองเชื่อมโยงกัน
ในทุกพื้นที ่
 3) การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด ใหใชกระบวนการ
ประชาคมแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน หรือการจัดเวทีระดมความ
คิดเห็นของประชาชนเพ่ือใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการ          
จากประชาชนในพ้ืนที่  
 4) การขับเคลื่อนการพัฒนา มุงเนนการทํางาน แบบเครือขาย
รวมกันทุกภาคสวน ท้ังสวนราชการ (สวนกลางสวนภูมิภาค           
และสวนทองถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือประชารัฐ        
และชุมชน  
 5) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนา      
กลุมจังหวัด ตองมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด ท่ีชัดเจน            
เพื่อแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินการท่ีผานมาประสบผลสําเร็จ          
มากนอยเพียงใดและบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวหรือไม   

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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 6 )  ให เ สนอแผนพัฒนากลุ มจั งหวั ด  ในช ว งป แรก             
ของแผน 5 ป  สําหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนา         
กลุมจังหวัดไมตองขอทบทวนหรือปรับปรุงแผนทุกป หากไมมี
เหตุการณหรือสถานการณท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย          
การพัฒนา 

      2. หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
ประกอบดวย 

  1 ) . ขอบ เข ต . แผ น พัฒนากลุ ม จั ง ห วั ด . เ ป น แผ น ที ่           
เปนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคลองกับทิศทาง          
การพัฒนาภาคในประเด็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
หรือความตองการแกไขปญหาที่เปนประเด็นรวมในพ้ืนที่กลุมจังหวัด
และตองมีขอบเขตการดําเนินการหรือไดรับผลประโยชนมากกวา            
1 จังหวัด 

   2) องคประกอบของแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
            2.1) ขอมูลเพ่ือการพัฒนา ประกอบไปดวย ขอมูลทาง

กายภาพ (ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ การใชประโยชนท่ีดิน 
โครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ           
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและความมั่นคง ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืนที่ ผลการ
พัฒนาและแกไขปญหากลุมจังหวัดในชวงที่ผานมา 

           2.2) ประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย บทวิเคราะห 
เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด (ระยะ 5 ป) ตัวชี้วัดความสําเร็จ         
ตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 

  3) ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด ประกอบดวย ประเด็น
การพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายและตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
แผนงานและโครงการที่สําคัญ 

       4) กําหนดสงแผนพัฒนากลุมจังหวัด จัดสงแผนพัฒนา           
กลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหทีมบูรณาการกลางภายใน
วันที่  15 กันยายน 2564.และแผนปฏิบัติ ราชการประจํ าป             
ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในวันที่            
30 กันยายน 2564  

มติที่ประชมุ      รับทราบ 
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ประธาน  4.2.หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570   

       สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แจงให
กลุมจังหวัดถือปฏิบัติตาม (มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่.2/2564.เม่ือวันที่ .14.กรกฎาคม.2564) 
เรื่อง.นโยบาย.หลักเกณฑ .และวิธีการจัดทําแผนของจังหวัด             
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570.         
โดยใหกลุมจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ซึ่งแผนดังกลาวจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค และแนวทาง            
การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดและมีหลักเกณฑ        
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ดังนี้ 

  1..หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป             
ของกลุมจังหวัด โครงการท่ีดําเนินการโดยจังหวัดและกลุมจังหวัด                
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และกลุมจังหวัด           
ซึ่งจะเสนอเปนคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี ้

   1.1 ความสอดคลองและเชื่อมโยงของแผน 
   1.2 ความพรอมและความเหมาะสมของโครงการ 
  1.3 จังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถเสนอโครงการท่ีใช

ระยะเวลาในการดําเนินการตอเนื่องได 
  1.4 โครงการที่มีการใชระยะเวลาในการดําเนินการ

ตอเนื่อง และโครงการที่ดําเนินการเปนประจําทุกป  
   1.5 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ 
   1.6 ขอกําหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของโครงการ 
      2. การจัดทําแบบสรุปแผนงานโครงการที่กลุมจังหวัด ขอรับการ

(แบบ กจ.๓ : กรณีกลุมจังหวัด) ในการจัดทําแบบสรุปแผนงาน
โครงการที่กลุมจั งหวัดขอรับการสนับสนุน เ พ่ือดําเนินการ          
ใหสอดคลองตามความตองการของกลุมจังหวัด ใหกลุมจังหวัดเสนอ
แผนงานโครงการที่มีลําดับความสําคัญสูงและมี ผลกระทบ 
( Impact).สูงตอการพัฒนากลุมจังหวัด โดยให เสนอแผนงาน
โครงการไดไมเกิน 10 โครงการ พรอมทั้งจัดเรียงลําดับความสําคัญ 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเปนผูประมวลรวบรวมและประสานแจง
กระทรวง เพ่ือรับไปพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการของกระทรวง/
กรมตอไป  

 
 

นางนภาพร  แกวสี 
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      3. กระบวนการและกําหนดการสงแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุมจังหวัด  

  3.1 ให  ก .บ .ก .  เสนอโครงการโดย มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ เพื่อเสนอ  อ.ก.บ.ภ. ท่ีกํากับดูแลภาค
พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนตอไป  

  3.2 ใหกลุมจังหวัดจัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566 –.2570 ใหทีมบูรณาการกลาง ภายใน
วันที ่30 กันยายน ของปที่ดําเนินการจัดทําแผน  

      4. การสรุปการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป         
ของกลุมจังหวัด ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดสรุปรายการโครงการ 
กิจกรรม และงบประมาณที่ไดดําเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด พรอมทั้งผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
และปญหาอุปสรรค ในการดําเนินโครงการ ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ  (eMENSCR).ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด 
ปงบประมาณ 

มติที่ประชมุ      รับทราบ 

ประธาน 4.3 แนวทางการกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570   

  - กรอบงบประมาณจังหวัดและกลุมจั งหวัด จํานวน 
28,000 ลานบาทตอป โดยกําหนดสัดสวนจังหวัด รอยละ 70  
กลุมจังหวัด รอยละ 30 (จํานวน 8,400 ลานบาท) 

  - กําหนดสัดสวนการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัดแบงเปน 
2 สวน รอยละ 50:50 งบประมาณ 250.39 ลานบาท 

  สวนท่ี 1 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ที่เปนการเพ่ิมศักยภาพตามความตองการรายพ้ืนที่ หรือแกไขปญหา
ที่เปนประเด็นรวมของกลุมจังหวัด 

  สวนท่ี 2 งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ที่เปนการพัฒนาในลักษณะ Ciuster หรือตอบสนองนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ ระดับกลุมจังหวัด 

  ทั้งนี้ ขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด ดําเนินการจัดทํา ดังนี ้
1) ขอมูลพ้ืนฐานโครงการ 
 2) โครงการแบบยอ Project Brief  
3) ตารางตัวคูณงบประมาณรายจายประจํา 
4) รูปแบบรายการ ปร.4 ปร.5 และหนังสือขออนุมัติอนุญาต

การใช พ้ืนที่สําหรับงบลงทุน.พรอมขอมูลการบริหารจัดการ         
เมื่อดําเนินสิ้นสุดโครงการ 

 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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5) สรุปบัญชีงบหนาโครงการ โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญ 

จัดสงใหกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 

มติที่ประชมุ      รับทราบ 

4.4 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ขอมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564)  
 

 

ท่ี จังหวัด งบประมาณ เบิกจาย รอยละ เบิกจาย + PO รอยละ
 คงเหลือ

ท่ียังไมเบิกจาย
รอยละ

1 กลุมจังหวัดฯ 3,000,000.00              1,620,304.00              54.01 1,680,304.00              56.01 1,379,696.00              45.99

2 อุดรธานี 141,487,760.00           86,314,828.70             61.01 93,794,828.70             74.50 55,172,931.30             38.995

3 เลย 81,267,060.00             14,789,745.00             18.20 79,107,245.00             97.61 66,477,315.00             81.80

4 หนองคาย 78,740,660.00             40,662,609.85             51.64 78,027,640.00             99.04 38,078,050.15             48.36

5 หนองบัวลําภู 44,442,360.00             21,557,920.00             48.51 21,557,920.00             42.43 22,884,440.00             51.49

6 บึงกาฬ 92,325,160.00             73,241,252.78             79.33 91,128,465.72             89.59 19,083,907.22             20.67

รวมท้ังสิ้น 441,263,000.00      238,186,660.33      53.98 365,296,403.42      82.78 203,076,339.67      46.02

 
  จากผลการเบิกจายภาพรวมไดรอยละ 53.98 เบิกจาย

รวม PO ไดรอยละ 82.78 ขอมูลจากกรมบัญชีกลางจัดลําดับ         
การเบิกจายกลุมจังหวัดสัปดาหนี้ อยูลําดับที่ 2 และ รวม PO          
อยูลําดับที่ 14  

ประธาน  เหตุผลที่ รวม PO อยูลําดับที่ 14 สาเหตุมาจากอะไร 

  ผลการเบิกจายรวม PO ต่ํา เนื่องจาก  
1. งบประมาณที่ เหลือจาย ซึ่ ง จังหวัดหนองบัวลําภ ู       

ไดขอรับการสนับสนุน จํานวน 6.254 ลานบาท ยังไมไดลงนามใน
สัญญา 

2. เงินสงคืน จํานวน 5 รายการ ก็ยังไมไดตัวผูรับจาง   
และลงนามในสัญญา ซึ่งมีงบประมาณ สูงถึง 39.420 ลานบาท 

3. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต           
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท 
(Nakhee.Route) กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ    
(Sky Walk) ภูแอน อุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา.ตําบลบานคอ 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 22 ลานบาท            
ยังไมไดตัวผูรับจาง 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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จึงนําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอใหจังหวัด          
ไดรายงานสถานะการดําเนินงานเปนรายกิจกรรม พรอมปญหา 
อุปสรรค ขอแกไขตามลําดับ 

 4.4.1.จั งหวัดอุดรธานี  จํ านวน 4 โครงการ 10 กิจกรรม 
งบประมาณ 125,901,286.03.- บาท 

   - ผลการดําเนินงาน 
     - งบดํา เนินงาน จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 

งบประมาณ 967,560 บาท  เบิกจายแลว จํานวน 277,200 บาท 
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 690,360 บาท อยูระหวาง
ดําเนินงาน 

     - งบลงทุน จํานวน 2 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ 
123,559,065.20 บาท เบิกจายแลว จํานวน 85,717,582.70 บาท 
คิดเปนรอยละ 69.37  

     - คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 320,046 บาท 
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 79,954 บาท 

     - สําหรับโครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน             
และระบบสาธารณูป โภค เพื่ อรอง รั บการค า  ก ารล งทุน            
และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรทั้ งระบบ ตําบลบานตาด         
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ หลังจากสงคืน 
จํานวน 7,264,000 บาท ดําเนินการ โดยโครงการชลประทาน
อุดรธานี ทั้งนี้ ขอใหหนวยดําเนินการไดรายงานผลการดําเนินงาน
ตอที่ประชุมทราบ 

  ปจจุบันอยูระหวางการจัดทําเอกสาร และรายละเอียด  
โดยมีเบิกจายไดเปนบางสวน คาดวาจะสามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประธาน  โครงการชลประทานอุดรธานี ดําเนินการเองใชหรือไม 

  โครงการชลประทานอุดรธานี ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ        
และดําเนินการเองทั้งหมด 

 
  สําหรับโครงการงบประมาณในสวนที่โครงการชลประทาน

อุดรธานี สงคืน และจังหวัดอุดรธานี ได ขอใชเงินสงคืน จํานวน           
2 โครงการ งบประมาณรวม 17,000,000 บาท หนวยดําเนินการ 

นายเจษฎา  ปานะถึก 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี 

นายสมพร  คมขํา 
(แทน) ผูอํานวยการ 
โครงการชลประทานอุดรธาน ี

นายสมพร  คมขํา 
(แทน) ผูอํานวยการ 
โครงการชลประทานอุดรธาน ี

นายเจษฎา  ปานะถึก 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี 
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คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ทั้งนี้ ขอใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ รายงานผลการดําเนินงานตอประชุม  

 

  แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ไดขอรับการสนับสนุน 
จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 
 1. โครงการพัฒนาระบบโล จิสติ กส  เ พ่ื อสนั บสนุ น            
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเท่ียววิถีชีวิต
ลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท 
(Nakhee.Route). กิจกรรม.ปรั บปรุ งถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete.สาย บ.นาโฮง - บานทุงกวางพัฒนา ตําบลนาไหม 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.000 กม. งบประมาณ 
5,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือแขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี  
 2..โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุนการเกษตร
ทั้งระบบ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic.Concrete  
สายบานหวยสําราญ ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ระยะทาง 2.300.กม. . งบประมาณ 12,000,000.00 บาท        
หนวยดําเนินการ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
 ปจจุบันทั้ง 2 โครงการ 2 กิจกรรม ไดลงราคากลาง            
ในระบบ EGP ของกรมบัญชี กลา งแล ว  ซึ่ งประมาณวัน ท่ี                 
20 กันยายน 2564 จะไดตัวผูรับจาง 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

4.4.2 จังหวัดเลย จํานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 
81,045,060.- บาท 
 จังหวัดเลยไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 4.โครงการ 9 กิจกรรม 
งบประมาณ 81,045,060 บาท และคาใชจายในการบริหารงาน
กลุ ม จั งห วั ด แบบบู รณาก า ร  จํ า น ว น  4 0 0 , 0 0 0  บ า ท  
รวมงบประมาณที่ ได รับ 81,267,060 บาท.เบิกจายแลว 
14,789,745 บาท (18.20%) คงเหลือ 66,008,815 บาท 
แยกเปน งบลงทุน จํานวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 73,500,000 บาท 
ดังนี้ 

   1..กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete.
ทางหลวงหมายเลข 211.ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยเชียงดา - 
ปากชม ชวง กม.115+750 - 116+850.อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
งบประมาณ 25,000,000 บาท.(แขวงทางหลวงเลยที่.1).เบิกจาย 

นายชาญชัย  คงทัน 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดเลย 

นายศุภประวัติ รัตนติสรอย 
(แทน) ผูอํานวยการแขวง 
ทางหลวงชนบทอุดรธานี 
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3,726,000 บาท.ความก าวหนา .56.33.%.( เริ่มสัญญา             
1 เม.ย. 64  สิ้นสุด 27 ก.ย. 64) 

 
       อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

      - งานทาง กอสรางชั้นผิวทาง 
   - งานสะพาน กอสรางโครงสรางสะพาน คาดวา 

จะดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา 
   2. กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 

ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอนเชียงคาน - 
ปากคาน ชวง กม.18+000 - 21+000 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
งบประมาณ 30,000,000 บาท (แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 (ดานซาย)) 
ความกาวหนา 55.64 % เริ่มสัญญา 1 เม.ย. 64 สิ้นสุด 27 ก.ย. 64 
(ขยายสัญญา 8 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ต.ค. 64).อยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง 

   -.อยูระหวางเตรียมงานปูผิวทาง คาดวาจะแลว
เสร็จ 25 กันยายน 2564 

   3. กิจกรรมกอสรางปายประชาสัมพันธเขาแหลง
ทองเท่ียว ทางหลวงหมายเลข 201 และ 211 พื้นที่อําเภอปากชม 
อําเภอเชียงคาน และอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กอสรางปาย Sign 
Plate.พ้ืนที่ รวม 100.80 ตารางเมตร และปาย Overhang 
Traffic Sign ขนาด 3.00 x 3.50 เมตร ความสูงประมาณ 5.50 
เมตร จํานวน 14 แหง งบประมาณ 3,500,000 บาท (แขวงทาง
หลวงเลยที่ 1) ความกาวหนา 28.65 % (ไดรับการจัดสรรงบฯ  
เมื่อ 23 มิ.ย. 64)  

   ลงนามสัญญา 24 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดสัญญา            
20 พฤศจิกายน 2564 อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

   - งานโครงสรางเหล็กปายโอเวอรแฮงค (ผลิต              
ที่โรงงาน) 

   - งานฐานรากรับโครงเหล็กปาย คาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 

   4. กิจกรรมกอสรางปายประชาสัมพันธเขาแหลง
ทองเที่ยวและอุปกรณอํานวยความปลอดภัยทางถนน ทางหลวง
หมายเลข 21 พ้ืนที่อําเภอดานซาย อําเภอนาแหว อําเภอภูเรือ 
และอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย กอสรางปาย Overhang Sign พ้ืนที่
รวม 67.20 ตารางเมตร พรอมงานติดตั้งเสาไฟสองสวาง ความสูง 
9.00 เมตรจํานวน 80 ตน งบประมาณ 5,000,000 บาท               
(แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย)) ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจาย
เรียบรอย 
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  5.  กิจกรรมพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ            
วนอุทยานภูบอบิด อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงทางเดิน
ความยาว  425.00 เมตร ปรับปรุ งภูมิทัศนบริ เวณจุด พัก              
และงานไฟฟ าสองสว าง ขนาด 40 วัตต  จํ านวน 20 ตน 
งบประมาณ 10,000,000 บาท (สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย) ลงนามสัญญา 13 ส.ค. 64 สิ้นสุด   
29 ก.ค. 65 (350 วัน) อยูระหวางเริ่มดําเนินงานตามสัญญา 
 งบดํ า เนิ นก าร  จํ า นวน  3  กิ จก รรม  งบประมาณ 
7,367,060 บาท 
 1..กิจกรรมการยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน
เพ่ิมศักยภาพ โลจิสติกสและการคาชายแดนสู  CLMV.และจีน           
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 1,745,000 บาท 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) เบิกจาย 599,345 บาท ความกาวหนา 
70 %.อยูระหวางดําเนินงานกิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมจับคูธุรกิจ
ใหกับผูผลิตสินคาชุมชน กับคูคาประเทศเพ่ือบานในกลุมประเทศ 
CLMV.และ จีน  และกิ จกร รมที่  4  จํ า หน า ยสิ นค า  online          
ดวย influencer ของแตละประเทศในกลุมประเทศ CLMV และจีน 
 2 . . กิจกรรมการจัด งาน เทศกาลศิลปะ สายหมอก           
และดอกไม  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 5,000,000 บาท (ที่ทําการปกครองอําเภอภูเรือ) 
ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจาย 4,937,250 บาท 
 3..โครงการสง เสริมการผลิตสินคา เกษตรปลอดภัย          
สูมาตรฐานเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ (Green.Economy) 
งบประมาณ 622,060 บาท (เกษตรจังหวัดเลย) เบิกจายแลว 
187,360 บาท อยูระหวาดําเนินการ 
 - กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตไมผลปลอดภัย              
อยูระหวางดําเนินการอบรมฯ จํานวน 6 กลุมๆ กลุมละ 25 คน 
รวม 150 คน คาดวาดําเนินการ แลวเสร็จ 15 กันยายน 2564 
(ไดรับจัดสรรงบฯ 30 ก.ค. 64) 
 - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวปลอดภัย กําหนด
จัดอบรมฯ 15 – 19 กันยายน 2564 คาดวาดําเนินการแลวเสร็จ 
25 กันยายน 2564 (ไดรับจัดสรรงบฯ 26 ส.ค. 64) 
 - กิจกรรมพัฒนาการผลิตและคุณภาพผักปลอดภัยครบ
วงจร อยูระหวางจัดซื้อจัดจางและวางแผนการอบรมฯ คาดวา
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564 (ไดรับจัดสรรงบฯ 
26 ส.ค. 64) 
 คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัด จํานวน 400,000 บาท 
เบิกจายแลว 351,790 บาท คงเหลือ 48,210 บาท 
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ประธาน    กิจกรรมปรับปรุ งถนนลาดยาง.Asphaltic.Concrete.         
ทางหลวงหมายเลข 211.ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยเชียงดา - 
ปากชม ชวง กม.115+750 - 116+850  อําเภอปากชม จังหวัด
เลย งบประมาณ 25,000,000 บาท  (แขวงทางหลวงเลยที่ 1) 
คาดวาจะสามารถดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาหรือไมอยางไร 

 .   ไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญา ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จชวงประมาณหลังเดือนตุลาคม 2564 

 
ประธาน  กิจกรรม ปรับปรุ งถนนลาดยาง Asphaltic.Concrete        

ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0101 ตอนเชียงคาน - 
ปากคาน ชวง กม.18+000 - 21+000 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
งบประมาณ 30,000,000 บาท (แขวงทางหลวงเลยที่  2             
(ดานซาย)) คาดวาจะดําเนินการเสร็จทันหรือไมอยางไร 

     สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

  4.4.3.จังหวัดหนองคาย จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม 
งบประมาณ 78,787,271.69.- บาท  

  จั ง ห วั ด ห น อ งค า ย ไ ด รั บ ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  
จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม เปนเงิน 78,787,271.69 บาท  
กอหนี้ผูกพัน 77,422,000 บาท มีเงนิเหลือจายสงคืนแลว 63,000 บาท 

  สถานะผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 10 กันยายน 
2564 เบิกจายแลวเปนเงิน 40,662,640 บาท คิดเปนรอยละ 
51.65 และคงเหลือยังไมเบิกจาย 38,124,632 บาท โดยมี            
ผลการดําเนินงานและความคืบหนา ดังนี ้
 1. งบลงทุน จํานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 
77,485,000 บาท 
 (1) กิจกรรมปรับปรุงบูรณถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติก 
คอนกรีต สายบานเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัด
หนองคาย – บานตูม ตําบลบัวตูม อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ       
มีแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย เปนหนวยดําเนินการ งบประมาณ 
17,000,000 บาท กอหนี้ ผูกพัน 16 ,988 ,000 บาท ผลการ
ดําเนินงานและเบิกจายเสร็จเรียบรอยแลว  
 
 

นางลดาวัลย  โภคานิตย 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย 

นายณัฐวุฒิ  รัตนมณี 
(แทน) ผูอํานวยการแขวง          
ทางหลวงเลยที่ 1 

นายชาญชัย  คงทัน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 
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 (2) กิจกรรมปรับปรุงบูรณถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติก 
คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนศรีเชียงใหม 
– หวยเชียงดา ระหวาง กม.57 + 600 – กม.59 + 000          
มีแขวงทางหลวงหนองคาย หนวยดําเนินการ งบประมาณ 
23,100,000 บาท ผลการดําเนินงานและเบิกจายเสร็จเรียบรอย
แลว   
 (3) กิจกรรมปรับปรุงบูรณถนนลาดยางผิวทางแอสฟลทติก 
คอนกรีตทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่  0100          
ตอน ทาบอ – บานวาน ตอน 2 ระหวาง กม.6+885 - กม.10+440 
งบประมาณ 37,385,000 บาท มีแขวงทางหลวงหนองคาย          
หนวยดําเนินการ (กิจกรรมที่โอนเปลี่ยนแปลง) 
 - กอหนี้ผูกพัน  37,365,000 บาท  
 - ระยะเวลาดําเนินการ 150 วัน สิ้นสุดสัญญา 16 ธันวาคม 2564 
 - ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 10.29   

 - กําลั ง เตรียมเบิกค าจางล วงหน า  15 เปอร เซ็นต 
(5,604,750 บาท) 
 2. งบดําเนินงาน จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 
855,660 บาท 
 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย สูมาตรฐาน 
เกษตรอินทรียอยางเปนระบบ กิจกรรมสงเสริมการเพาะปลูกพืช
ผสมผสาน จํานวน 3 กิจกรรมยอย เปนเงิน 855,660 บาท        
มีสํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคายเปนหนวยดําเนินการ  
 - ผลการเบิกจายแลวเปนเงิน 288,200 บาท คงเหลือ 
567,460 บาท 
 - ซึ่งไดกําหนดจะดําเนินการแลวเสร็จภายในวันท่ี 20 
กันยายน 2564 โดยมีผลการดําเนินงานและความคืบหนาราย
กิจกรรม ดังนี ้ 
 กิจกรรมยอยที่ 1 พัฒนาการผลิตและคุณภาพผักปลอดภัย
ครบวงจร (เกษตรกร 150 ราย ในพื้นที่อําเภอเฝาไร).งบประมาณ 
267,800.00 บาท เบิกจายแลวเปนเงิน 51,800 บาท คงเหลือ 
216,000 บาท ขณะนี้ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว 
และอยูในระหวางรวบรวมเอกสารสงเบิก     
 กิจกรรมยอยที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวปลอดภัย 
(เกษตรกร 200.ราย อําเภอเมืองหนองคาย,ตําบลเหลาตางคํา 
อําเภอโพนพิสัย,ตําบลหนองนาง อําเภอทาบอ,ตําบลโพธิ์ตาก 
อําเภอโพธิ์ตาก) งบประมาณ  492,200.00 บาท เบิกจายแลว
เปนเงิน 157,200 บาท คงเหลือ 335,000 บาท  
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 ขณะนี้ อยูระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมและมีกําหนดแลว
เสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2564  
 กิจกรรมยอยท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการผลิตไมผล
ปลอดภัย งบประมาณ  95,660.00 บาท อําเภอโพธิ์ตาก อําเภอ
เมืองหนองคาย อําเภอสังคม.เกษตรกรเปาหมาย 50 คน/กลุม
(อําเภอ) รวม 150 ราย.เบิกจายแลวเปนเงิน 79,200 บาท 
คงเหลือ 16,460 บาท ขณะนี้ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จ
เรียบรอยแลว และอยูในระหวางรวบรวมเอกสารสงเบิก     
 (5) คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ  400,000 บาท เบิกจายแลว 302,440 บาท 
คงเหลือ 82,560 บาท  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

    4.4.4.จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 5 โครงการ 5 กิจกรรม 
งบประมาณ 50,807,988.28.- บาท 

   - ผลการดําเนินงานแยกเปน 
     - เบิกจายแลว จํานวน 21,557,920 บาท คิดเปน         

รอยละ 42.43  
     - เบิกจายแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ 

โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
เพื่อรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุนการเกษตรท้ังระบบ 
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบานนาดี 
ตําบลหันนางาม - บานโนนสะอาด ตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะทาง 5.700 กิโลเมตร งบประมาณ 
21,000,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลําภู โดยมีเงินเหลือจาย จํานวน 10,000 บาท  

     - อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม 
ประกอบดวย  

       1. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย           
สูมาตรฐานอินทรียอยางเปนระบบ (Green.Economy).กิจกรรม
สงเสริมการเพาะปลูกพืชผสมผสาน ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย 
ไดแก  

   1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวปลอดภัย 
705,000 บาท กําหนดจัดฝกอบรมภายในเดือนสิงหาคม 2564 
และมอบสารชีวภัณฑ โดยมีกลุมเปาหมาย จํานวน 300 คน             
โดย สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินงาน 

 

นายกลาณรงค  คนรู 
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร 
สํานักงานจงัหวัดหนองบัวลําภ ู
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   1.2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตไมผลปลอดภัย 
69,560 บาท 

   1.3 พัฒนาการผลิตและคุณภาพผักปลอดภัย            
ครบวงจร 267,800 บาท  

   กิจกรรมที่ 1.2 – 1.3 จะจัดฝกอบรมชวงตนเดือน
กันยายน 2564 และสนับสนุนปจจัยการผลิต โดย สํานักงานเกษตร
จังหวัดหนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินงาน และคาดวาจะเบิกจาย
แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 

       2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุน         
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคี
รูท (Nakhee.Route) กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติ
ยกระดับ (Skywalk).ภูแอน อุทยานแหงชาติภูเกา - ภูพานคํา       
ตําบลบานคอ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เสาคานสูง
ประมาณ 15.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร งบประมาณ 
22,000,000 บาท ปจจุบัน ไดตั วผู รับจางแลว  ในวงเงิน 
21,590,000 บาท โดยมีเงินเหลือจายสงคืน จํานวน 410,000 บาท 
คาดวาจะลงนามไดภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 

       3. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการ
เพ่ือการแขงขันมาตรฐานสากล กิจกรรม ยกระดับผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน เพ่ิมศักยภาพโลจิสติกสและการคาชายแดนสู 
CLMV และจีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
6,254,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการ         
และผั งเมืองจั งหวัดหนองบัวลํ าภู  ร วมกับสํ านักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู  และอุทยานแหงชาติภู เก า – ภูพานคํา ปจจุบัน             
อยูระหวางพิจารณาราคากลางของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภ ูคาดวาจะลงนามไดภายในวันท่ี 20 กันยายน 2564 

       4. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว 226,920 บาท 
คงเหลือ 173,080 บาท 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

4.4.5.จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 4 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 
92,325,160.- บาท 
 - ผลการดําเนินงาน 
 1. โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุน   
การเกษตรทั้งระบบ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
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สาย บก.3012 แยก ทล.2220.– บานนาคําแคน อําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.740 กิโลเมตร เบิกจายเรียบรอยแลว 
จํานวน 19,995,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 
 2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว 
เชิงอัตลักษณเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทาง 
โรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) - 
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete.ทางหลวง
หมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 ตอน หวยกานเหลือง - ดงบัง 
ระหวาง กม.135+449 - 136+449 ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.000กิโลเมตร ลงนามในสัญญาจาง 
และจอง PO เรียบรอยแลว งานพื้นทาง คิดเปนรอยละ 60 ขยาย
สัญญาไปจนถึง 30 กันยายน 2564.เบิกจายแลว จํานวน 
11,983,787.06 บาท คิดเปนรอยละ 40.12 
 - กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete 
สาย บก.3009 แยก ทล.212 - บานโนนจําปาทอง (ตอนที่ 2) 
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร เบิกจาย
เรียบรอยแลว จํานวน 20,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 
 - กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete 
สายบก.3009 แยก ทล.212 - บานนาก้ัง (แกงอาฮอง) อําเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร เบิกจายเรียบรอยแลว 
จํานวน 20,982,222 บาท คิดเปนรอยละ 100 
 3..โครงการสง เสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย         
สูมาตรฐานอินทรียอยางเปนระบบ (Green Economy) 
 - กิจกรรมหลัก สงเสริมการเพาะปลูกผสมผสาน เบิกจาย
แลว จํานวน 42,160 บาท คิดเปนรอยละ 4.56 
 4. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
เบิกจายแลว จํานวน 238,083.72 บาท คิดเปนรอยละ 59.52 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
ประธาน  5.1.การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

       คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2564 มีมติ
เห็นชอบกรณีโครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุน
การเกษตรท้ังระบบ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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น้ําเพื่อการเกษตรทั้งระบบ ตําบลบานตาด อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี วางทอสงจายน้ํา AC ขนาด 0.30 เมตร ชั้น 20 
ความยาว 6,000.00 เมตร และขนาด 0.40 เมตร ชั้น 20           
ความยาว 8,000.00 เมตร งบประมาณ 39,420,200 บาท หนวย
ดําเนินการ คือ โครงการชลประทานอุดรธานี เพ่ือดําเนินการจริง 
จํานวน 7,264,000 บาท ปรับลดวงเงิน โดยสงคืน จํานวน 
32,156,200 บาท และจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ขอใชเงินสงคืน
ของจังหวัดอุดรธานี จํานวน 5 โครงการ ประกอบดวย 

       1..โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุน
การเกษตรทั้งระบบ กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
น้ําเพื่อการเกษตร  ทั้งระบบ ตําบลบานตาด อําเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 7,264,000 บาท หนวยดําเนินงาน คือ 
โครงการชลประทานอุดรธาน ี

       2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต 
ลุมแมน้ํ าโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท. (Romantic.Route)           
และนาคี รูท. (Nakhee.Route).กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete สาย บ.นาโฮง - บานทุงกวางพัฒนา ตําบลนาไหม 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 1.000 กม. งบประมาณ 
5,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี 

       3. โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุนการเกษตร
ทั้งระบบกิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic.Concrete        
สายบานหวยสําราญ ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ระยะทาง .2.300.กม .  งบประมาณ 12,000 ,000 บาท         
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี   

       4. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการ
ทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต      
ลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท 
(Nakhee.Route).กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอนบอโพธิ์ - 
โคกงาม ระหวาง กม.75 + 522 – กม.76 + 922 (ดาน LT).ระยะทาง 
1.075 กม. งบประมาณ 7,587,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ 
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย)  
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       5..โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการคา การลงทุน และสนับสนุนการเกษตร
ทั้งระบบกิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.4001 
แยก ทล.2095 – บานดอนอุดม อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
งบประมาณ 7,578,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทาง
หลวงชนบทบึงกาฬ 

  ทั้งนี้  กลุมจังหวัดฯ ไดสงเรื่องไปยังสํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบ และแจงขอทํา
ความตกลงไปยังสํานักงบประมาณ.เพ่ือขอความตกลง กรณี วงเงิน
งบประมาณเกิน 10 ลานบาท 

  กลุมจังหวัดฯ ไดรับแจงจากสํานักงบประมาณ วาโครงการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง บนเสนทาง 
โรแมนติกรูท (Romantic.Route) และนาคีรูท (Nakhee.Route) 
กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ ทางหลวง
หมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอนบอโพธิ์ – โคกงาม 
ระหวาง กม. 75+522 – 76+922 (ดาน LT) ระยะทาง 1.075 
กิโลเมตร งบประมาณ 7,578,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ 
แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 (ดานซาย) มีรายละเอียดชวงกิโลเมตร              
และระยะทางที่จะดําเนินการในเอกสารประกอบการพิจารณา             
ไมตรงกัน จึ งขอใหพิจารณาทบทวนตรวจสอบรายละเอียด           
ของเอกสารที่เก่ียวของ  

  กลุมจังหวัดฯ มีหนังสือแจงจังหวัดเลย ไดพิจารณาทบทวน
ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่เก่ียวของ หากมีความประสงค             
จะดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกลาว ขอใหแจงยืนยัน              
ใหกลุมจังหวัดฯ เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนตอไป  

  จังหวัดเลย มีหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี ลย 0017.2/14031            
ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 เรื่อง การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ             
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดเสนอขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส 
เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทาง        
การทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ํ าโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท 
(Romantic.Route)  และนาคี รู ท  (Nakhee.Route)  กิจกร รม 
ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2013 
ตอนควบคุม 0200 ตอนบอโพธิ์  – โคกงาม ระหวาง กม. 
75+847 – 76+922 (ดาน LT) ระยะทาง 1.075 กิโลเมตร 

นายชาญชัย  คงทัน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 
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งบประมาณ 7,578,000 บาท โดยมีแขวงทางหลวงเลยที่ 2  
(ดานซาย) เปนหนวยดําเนินการ   

มติที่ประชมุ   เห็นชอบโดยแจง อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ และแจงสํานักงบประมาณ 
เพื่อขอทําความตกลง (ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562) ท้ังนี้ ขอใหหนวยดําเนินการ ไดเตรียมความพรอม
สําหรับการดําเนินงาน ใหทันภายใน 30 กันยายน 2564 

ประธาน  5 .2  การขอความ เห็ นชอบ ( ร า ง )  แผนพัฒนา            
กลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)   
       กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได
ดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้ 
      1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนา        
กลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทําแผน        
ปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จํานวน 5 ครั้ง ดังนี ้

            ครั้งท่ี 1  ในวันศุกรที ่13 สิงหาคม 2564 จังหวัดหนองบัวลําภู 
       ครั้งท่ี 2 ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 จังหวัดบึงกาฬ 
       ครั้งท่ี 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 จังหวัดอุดรธาน ี
       ครั้งท่ี 4 ในวันอังคารท่ี 24 สิงหาคม 2564 จังหวัดเลย 
       ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2564 จังหวัดหนองคาย 

     ซึ่ งมี กลุ ม เป าหมายจากคณะทํา งานจั ดทํ า แผนพัฒนา               
กลุมจังหวัดฯ,ประกอบดวยทุกภาคสวน จํานวน 100 คน โดยมี
วิทยากรจากสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย (นางสาวสิริมา  วัฒโน),สํานัก
งบประมาณ,รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย  จันทรพร) 
และทีมวิทยากรกระบวนการจากมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต
หนองคาย   

(1) จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางแผนพัฒนา        
กลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 
2564 โดยไดนําเสนอสาระสําคัญ ดังนี ้

 (1) ขอมูลเพ่ือการพัฒนา ประกอบดวย 
      1.1) ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
      1.2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจ    

2) ดานสังคมและความมั่นคง 3) ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ         
และสิ่งแวดลอม 

 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 



~ 22 ~ 
 

      1.3) ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืนที่ 
      1.4).ผลการพัฒนาและแกไขปญหากลุมจังหวัด           

ในชวงที่ผานมา 
 (2) ประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย 
      2.1) บทวิเคราะห 
      2.2) เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 
       2.3) ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา          

กลุมจังหวัด 
       2.4) ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด ไดแก         

1) ประเด็นการพัฒนา 2) วัตถุประสงค 3) เปาหมายและตัวชี้วัด              
4) แนวทางการพัฒนา 5) โครงการที่รองรับ 

(3) จากการนําเสนอ (ราง) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป          
(พ.ศ. 2566 – 2570) ไดมีการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ             
และแกไขเพิ่มเติม ดังนี ้

     (1) ขอมูลเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
      - ดานการคาชายแดน กลุมจังหวัดสบายดี มี 3 จังหวัด

ที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก หนองคาย เลย และบึงกาฬ ที่มี
มูลคาการคาชายแดน ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวสูงที่สุดของประเทศ และจังหวัดหนองคายอยูตรงขามกับเมือง
หลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะมีการเปด
เดินรถไฟ จีน – ลาว ในปลายป 2564 จะทําใหสินคาสงออก – 
นําเขา ผานดานที่จังหวัดหนองคายเพิ่มมากขึ้น (นําไปบรรจุแผนฯ 
หนา 8) 

 (2) การปรับวิสัยทัศน เปนเปาหมายการพัฒนากลุม
จังหวัด คือ  

      - ปรับจากคําวา ชุมชน เปน เมือง  
      - การอธิบายความหมายของเปาหมายการพัฒนา

กลุมจังหวัด (นําไปบรรจุแผนฯ หนา 114) 
 (3) ตัวชี้ วัดความสํา เร็จตามเปาหมายการพัฒนา            

กลุมจังหวัด ประกอบดวย 
      (3.1) อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม           

กลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
      (3.2) อัตราการขยายตัวภาคเกษตร เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 

(ปรับอยูในตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่ 3) 
      (3.3) อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 (ปรับอยูในตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาที่ 1)  
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      (3.4) อัตราการขยายตัวภาคบริการ เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
(ปรับยุบรวมอยูภายใต อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม          

กลุมจังหวัดสบายด)ี 

      (3.5) อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน
รอยละ 5 

      (3.6) รายไดจาการทองเท่ียวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
      (3.7) รอยละของประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจน 

ลดลงรอยละ 5 
      (3.8) ปริมาณขยะภายในกลุมจังหวัดลดลงรอยละ 5 

(นําไปบรรจุแผนฯ หนา 115) 
  (4) ประเด็นการพัฒนา 

      - ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันดานการคาและการลงทุน และการคาชายแดน 
      - แนวทางการพฒันา 
        1 )  พัฒนาระบบโครงสร า งพื้ นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
         2) ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสินคาและบริการ           
ใหมีมาตรฐานในการแขงขัน 
        3) สงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานการคา การ
ลงทุน และการคาชายแดน เชื่อมโยงทั้งภายในและระหวางประเทศ 
      - โครงการ 
        1) เ พ่ิมศักยภาพโครงสราง พ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภคดนการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
       2) ยกระดับและพัฒนาสินคา และบริการมุ งสู
มาตรฐานสากล  
        3) สงเสริมการคา การลงทุน และการคาชายแดน 
เชื่อมโยงทั้งภายในและระหวางประเทศ.(นําไปบรรจุแผนฯ หนา 
116) 

  (5) ตัวชี้วัดตามประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด 
     - ตัวชี้วัดในประเด็นการพัฒนาที่  5 โครงการที่  3 
โครงการเสริมสรางนวัตกรรม เพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เพ่ิมเติมคําวา และภัยพิบัติใน
รูปแบบตางๆ เพื่อความครบถวนสมบูรณ (นําไปบรรจุแผนฯ       
หนา 120) 

ทั้งนี้ กลุมจังหวัดฯ ไดดําเนินการปรับปรุง (ราง) แผนพัฒนา          
กลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) จากขอเสนอแนะแลว               
จึงขอนําเสนอเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
5 ป (พ.ศ. 2566 -2570) โดยมีรายละเอียด สรปุไดดังนี ้
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 (1) ขอมูลเพ่ือการพัฒนา ประกอบดวย (หนา 1 - 170) 
      1.1) ขอมูลพื้นฐานทางกายภาพ (หนา 1 - 19) 
      1.2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ไดแก 1) ดานเศรษฐกิจ    

2) ดานสังคมและความมั่นคง 3) ดานทรัพยากรธรรมชาติ           
และสิ่งแวดลอม (หนา 19 - 103) 

      1.3) ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืน ท่ี       
(หนา 104) 

      1.4) ผลการพัฒนาและแกไขปญหากลุมจังหวัด          
ในชวงที่ผานมา (หนา 104 – 107) 

 
 (2) ประเด็นการพัฒนา ประกอบดวย (หนา 108 – 110)  
      2.1) บทวิเคราะห (หนา 110 - 113) 
      2.2) เปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด (หนา 114) 
       2.3) ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา          

กลุมจังหวัด (หนา 115) 
       2.4) ประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด ไดแก         

1) ประเด็นการพัฒนา 2) วัตถุประสงค 3) เปาหมายและตัวชี้วัด              
4) แนวทางการพัฒนา 5) โครงการที่รองรับ (หนา 115 - 120) 

  1..สรุปผลการวิ เคราะหศักยภาพของกลุมจั งหวัด 
ประกอบดวย 

        (1) สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis) 
   จุดแข็ง (Strengths) 

  1. ที่ตั้งเชิงยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดเชื่อมโยง
ติดตอ 3 ประเทศ ไดแก  ประเทศลาว ประเทศเวี ยดนาม          
และประเทศจีน 
  2. มี ระบบคมนาคม การขนสงและโลจิสติกส          
ที่เชื่อมโยงท้ังในและนอกภูมิภาค ตลอดจนประเทศเพ่ือนบาน  
  3. มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เชิงทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ที่โดดเดน  
  4 .  มีศั กยภ าพทางผลิ ตผลทา งการ เกษตร          
ที่หลากหลาย 
  5. เปนศูนยกลางการคา การลงทุน การคาชายแดน 
และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC)   
 
 



~ 25 ~ 
 

   จุดออน (Weaknesses) 
  1. การคมนาคมขนสง และโลจิสติกสยังขาด
ประสิทธิภาพ และไมครอบคลุมในทุกพื้นที ่
  2.  ระบบโครงสรางพื้ นฐาน และสิ่ ง อํานวย          
ความสะดวกไมพรอมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา         
การลงทุนและการทองเที่ยว 
  3. ขาดการตอยอดยกระดับเพ่ิมมูลคาผลผลิตทาง
การเกษตร 
  4. ปญหาการจัดการน้ําขาดประสิทธิภาพและไม
ครอบคลุม 
  5. ปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได และหนี้สิน
ครัวเรือน 
  6. ขาดการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะ
ขั้นสูง 

   โอกาส (Opportunities) 
  1. นโยบายภาครัฐที่สงเสริมการพัฒนาดานการ
คมนาคมและโลจิสติกส ดานการคาการลงทุน ดานการเกษตรครบวงจร 
ดานการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน 
  2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน 
สงผลดีตอการคาการลงทุน และการคาชายแดน 
  3. การพัฒนาดานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย
โดยมีมูลคาสูง 
  4. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเที่ยว อันเปน 
ผลมาจากการเปดเสนทางรถไฟจีน-ลาว 

   อุปสรรค (Threats)/ ภัยคุกคาม (Threats) 
   1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก 
   2. การเกิดโรคอุบัติใหมทั้งในคน พืช และสัตว 
   3. การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน 
   4. ปญหายาเสพติด 
   5. การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
   6. ปญหาการลักลอบนําเขาสินคาโดยผิดกฎหมาย 

  ขอให เ พ่ิมคําวา “และการคาชายแดน” ในประเด็น           
การพัฒนาที่ 1 และเพ่ิมในชื่อโครงการ และขอใหกลุมจังหวัดฯ          
สรุปประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัด ในเรื่องของวัตถุประสงค 
และตัวชี้วัดที่สําคัญ วามีอะไรบาง  

 

นางสาวสิริมา  วัฒโน 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย 
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       กลุ มจั งหวัดฯ  ขอรั บทราบข อ เสนอ และจะมี          
การปรับแก ไขขอมูล  ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.ก.) จนกวาจะไดขอมูล          
ที่ครบถวนและสมบูรณ 

  2. เปาหมาย การพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา ศูนยกลางการคาและโลจิ

สติกส การทองเที่ยวมาตรฐานสากล เมืองนาอยูอยางย่ังยืน” 

 3. ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย  
       (1) อัตราการขยายตั วมูลค าผลิตภัณฑมวลรวม             
กลุมจังหวัดสบายดี เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
       (2) .ร อยละที่ เพิ่ม ข้ึนของมูลคาการค าชายแดน              
ของกลุมสบายดี เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
       (3) รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
       (4) สัดสวนคนจนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดสบายดี ลดลง
รอยละ 5  
       (5) สัดสวนปริมาณขยะที่กําจัดถูกตองตอปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นรอยละ 3 

   4. ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดวย  
       - ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมขีดความสามารถ ในการ
แขงขันดานการคา การลงทุน และการคาชายแดน ประกอบดวย 
   1. วัตถุประสงค  ไดแก 
        1.1 พัฒนาความสามารถในการแขงขัน          
ด านการผลิต  การคา  การลงทุน  และการตลาดทั้ ง ในและ
ตางประเทศ 
        1 . 2 . เ พ่ื อ เ พ่ิ มมู ล ค า ภ าค อุตส าหกร รม          
ของกลุมจังหวัด 
        1.3 เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาชายแดน 
   2. ตัวชี้วัด ไดแก 
        2.1.อัตราการขยายตั วมูลค าผลิตภัณฑ        
มวลรวมกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
        2.2.อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้น
รอยละ 5 
        2.3.รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาการคา ชายแดน
ของกลุมสบายดี เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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   3. แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) ไดแก 
       3.1 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ

สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา             
การลงทุนและการคาชายแดน 

       3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําใหมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกพื้นที ่

       3.3 ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสินคา         
และบริการใหมีมาตรฐานในการแขงขัน 

       3 .4 . ส ง เ ส ริ มและ พัฒนาความร ว มมื อ         
ดานการคา การลงทุน การคาชายแดน เชื่อมโยงทั้ งภายใน           
และระหวางประเทศ 
   4. โครงการ ไดแก  

       4.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคดานการคา การลงทุนและการคาชายแดน  

       4.2.โครงการยกระดับและพัฒนาสินคา         
และบริการมุงสูมาตรฐานสากล  

       4 .3 .โครงการส ง เสริ มการค าการลงทุน        
และการคาชายแดนเชื่อมโยงทั้งภายในและระหวางประเทศ  
       - ประ เด็ นการ พัฒนาที่  2  พัฒนาและส ง เสริ ม              
การทองเที่ยวในกลุมจังหวัดใหไดมาตรฐาน ประกอบดวย 
   1. วัตถุประสงค ไดแก 
        1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการทองเที่ยว 
        1.2 ยกระดับการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
สบายดีใหไดมาตรฐานสากล และเชื่อมโยงกับประเทศ ในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขงอยางเปนรูปธรรม 
        1 . 3 . เ พ่ื อส ง เ ส ริ มก า รประช าสั ม พัน ธ        
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดสบายด ี

    2. ตัวชี้วัด ไดแก 
        2 . 1  อั ต ร าก า ร ข ย า ย ตั ว  ร า ย ไ ด จ า ก         

การทองเที่ยว เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
        2.2 รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
   3. แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) ไดแก 
        3.1 พัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 

และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
 
 



~ 28 ~ 
 

       3.2 สงเสริมความรวมมือและพัฒนาทักษะ
บุคคลากรดานการทองเที่ยว เพ่ือเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยว           
ของกลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และประเทศ 
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางเปนรูปธรรม 
       3.3 พัฒนาประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว
และเพ่ิมชองทางการตลาด 

   4. โครงการ ไดแก 
        4 .1 . โครงการพัฒนาโครงสร าง พ้ืนฐาน          

และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน        
เพ่ือรองรับเสนทางการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทาง
การทองเที่ยววิ ถีชีวิตลุมแมน้ํ าโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท 
(Romantic Route) และ นาคีรูท (Nakhee Route) 
       4 .2 . โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว           
เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรดานการทองเที่ยวเชิงผสมผสานสูความ
ยั่งยืน 
       4.3 โครงการส งเสริ มการประชาสั มพันธ               
และพัฒนาชองทางตลาดการทองเที่ยวเชิงรุก 
       - ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับสินคา
เกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ ประกอบดวย 
   1. วัตถุประสงค ไดแก 

        1.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑสินคา เกษตร
ปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย ใหไดมาตรฐานสากล  

        1.2 เพ่ิมชองทางตลาดในการผลิตสินคา 
และการจําหนายสินคาเกษตรใหมีมูลคาสูง 

    2. ตัวชี้วัด ไดแก 
        2 . 1  ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ภ า ย ใ น         

กลุมจังหวัดสบายดี เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
        2.2 อัตราการขยายตัวภาคเกษตร เพ่ิมข้ึน

รอยละ 5 
       3. แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) ไดแก 

        3.1.พัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหครอบคลุมในทุกพื้นที ่
             3.2 เพ่ิมมาตรการสินคาการเกษตรในการ
ปองกัน เฝาระวังโรคอุบัติใหมในพืชและสัตวสูการบริการใหได
มาตรฐาน 
       3.3 ยกระดับและสงเสริมการผลิต แปรรูป
ผลิตภัณฑทางการเกษตร ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต          
ที่ทันสมัยเพ่ือการสงออก  
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       3.4.เพิ่มชองการทางการจัดจําหนายสินคา 
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

   4. โครงการ ไดแก 
       4.1 โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเพ่ือสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ 
      4.2 โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยสูมาตรฐานอินทรียอยางเปนระบบ (Green economy) 
       4.3 โครงการเพิ่ม ขีดความสามารถของ
ผูประกอบการ เพ่ือการแขงขันสูมาตรฐานสากล 
       4.4 โครงการสงเสริมการตลาดและจําหนาย
สินคาผลิตภัณฑการเกษตร  
       - ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า ที่  4  พั ฒ น า ทุ น ม นุ ษ ย          
และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชวงวัยอยางเทาเทียม ประกอบดวย 
   1. วัตถุประสงค ไดแก 
        1 . 1  เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ ศั ก ย ภ า พ แ ร ง ง า น             
และผูประกอบการในกลุมจังหวัดสบายด ี
        1.2 เพ่ือใหประชาชนในกลุมจังหวัดสบายดีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
   2. ตัวชี้วัด ไดแก 
        2.1 อัตราการขยายตัวของผลผลิตแรงงานเพ่ิมข้ึน
รอยละ 5 
        2.2.สัดสวนรายไดตอหนี้สินของกลุมจังหวัด 
เพิ่มข้ึนรอยละ 5  

    3. แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) ไดแก 
        3 .1 . พัฒนาด า นสาธารณสุ ขสู ก า ร เป น
ศูนยกลางดานสุขภาพในกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
        3.2 พัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน
และผูประกอบการใหมีทักษะฝมือไดมาตรฐาน 
        3.3 พัฒนาคนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
สถานการณโลกที่อุบัติขึ้นใหม 

    4. โครงการ ไดแก 
        4.1 โครงการสงเสริมความม่ันคง ปลอดภัย
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
        4.2 โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานใหได
มาตรฐาน 
        4.3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือรองรับ
โรคอุบัติใหม 
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       - ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า ท่ี  5  ก า ร รั ก ษ า ส ม ดุ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่ งยืน 
ประกอบดวย 
   1. วัตถุประสงค ไดแก 

         1.1.ฟ น ฟูและอนุ รั กษพื้ น ท่ีป า ใหมี ความ          
อุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

         1.2.เพื่อบริหารจัดการขยะและมลภาวะ         
อยางเปนระบบ 

         1.3 เพ่ือสงเสริมศักยภาพในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

     2. ตัวชี้วัด ไดแก 
         2.1 สัดสวนของพ้ืนที่สีเขียวในกลุมจังหวัด สบายดี

เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 
         2.2 รอยละของปริมาณขยะและมลภาวะ

ลดลง รอยละ 5   
   3. แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) ไดแก 

       3.1 สงเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ 
ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรลุมน้ําแบบบูรณาการ ของกลุมจังหวัด 
       3.2 สงเสริมมาตรการปองกันการแกไขปญหา 
และเยียวยา จากปญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในพื้นที ่
       3.3 การเตรียมความพรอมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) และภัย
พิบัติในรูปแบบตางๆตามสถานการณโลก 

   4. โครงการ ไดแก 
        4.1.โครงการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

       4. 2 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและมลภาวะ  
       4.3 โครงการเสริมสรางนวัตกรรมเพื่อเตรียม
ความพรอมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก              
และภัยพิบัติในรูปแบบตางๆตามสถานการณโลก 

 ขอใหฝายเลขานุการ ไดตรวจสอบในเรื่องความสอดคลอง 
และเชื่อมโยง ในการวางเปาหมายของการพัฒนาสูประเด็น          
การพัฒนา และแกไข ประเด็นการพัฒนาที่ 1 โดยใหตัดคําวา 
“และ” ออก แลวเพ่ิมคําวา “และการคาชายแดน” แทน สําหรับ
ประเด็นอ่ืนๆ มีความครบถวนสมบูรณแลว        

มติที่ประชมุ   เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2566 -
2570) และใหฝายเลขานุการดําเนินการขอมูลใหเรียบรอยแลว
สงใหสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ใหทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 15 ก.ย. 64 

นางสาวสิริมา  วัฒโน 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย 
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ประธาน  5.3.การโอนสินทรัพยที่เกิดจากเงินงบประมาณรายจาย             
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
       สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี แจงยืนยัน
กา ร รั บ โ อนสิ นทรั พย กลั บ มายั ง กลุ ม จั ง ห วั ดฯ  โ ค ร งก า ร                   
ตามแผนพัฒนาของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน กิจกรรม พัฒนา
แหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานบานเชียง จํานวน 3 รายการ  ไดแก   

 

ที ่ รายการ ราคาตอหนวย หนวยดําเนินงาน หนวยรับโอน 

1 อาคารหองน้ําศูนยเจบิก อาคารชั้นเดียว  
ขนาดกวาง 5.80 ม. ยาว 16.80 ม.  

750,000 
สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด

อุดรธาน ี

เทศบาลตาํบลบานเชียง 
ตําบลบานเชียง 

อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธาน ี

2 อาคารรองรับนักทองเที่ยว อาคาร คสล. 
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. 

850,000 

3 อัฒจันทรโครงเหล็ก (เคลื่อนยายได) 270,000 
 รวมเปนเงิน 1,870,000.00   

   

มติที่ประชมุ     เห็นชอบ 
ประธาน  5.4.การโอนสินทรัพยที่เกิดจากการใชจายงบประมาณ            

ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
      5.4.1 จังหวัดอุดรธานี ขอโอนสินทรัพยที่ เกิดจาก
การงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจํ าป                   
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ประกอบดวย   

   ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร 
หนวยดําเนินงาน 

 ผูรับโอน  

1 
  

โครงการพัฒนาระบบโลจสิติกส เพื่อสนับสนนุ
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ําโขง บนเสนทางโรแมน
ติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท 
(Nakhee Route) 

   

 1.1 กิจกรรม ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต สายแยก ทล.2329 - 
แพอางน้ําพาน ตําบลสรางคอม อําเภอสราง
คอม จังหวัดอุดรธานี ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 2.000 กโิลเมตร 

10,000,000.00 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธาน ี

องคการบริหาร 
สวนตําบลสรางคอม 

 1.2 กิจกรรม ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง
พาราแอสฟลตคอนกรีต สายแยก ทล.2348 - 
บานคีรีวงกต ตําบลนาแค อําเภอนายูง จังหวัด
อุดรธานี ขนาดกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 
2.000 กิโลเมตร 

10,000,000.00 แขวงทางหลวง
ชนบทอุดรธาน ี

องคการบริหาร 
สวนตําบลนาแค 

 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร 
หนวยดําเนินงาน 

 ผูรับโอน  

2 โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐานการ
ผลิตสินคาเกษตร 

   

 2.1 กิจกรรม พัฒนาแหลงนํ้าบึงชวน  
ตําบลบานขาว อําเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี ปรมิาตรดินขุดไมนอยกวา 
700,000 ลูกบาศกเมตร พรอมปรับปรุง
อาคารรับน้ํา 

30,000,000 โครงการ
ชลประทาน

อุดรธาน ี

องคการบริหาร 
สวนตําบลนาพู 

 2.2 กิจกรรม ขดุลอกหนองสาธารณะ 
บานหนองแวงใหญ หมูที่ 2 ตําบลโคกกลาง  
อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอดุรธานี  
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 46,527 ลูกบาศกเมตร 

2,484,700 สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

อบต.โคกลาง  
อําเภอโนนสะอาด 

 2.3 กิจกรรม ขดุลอกหนองไชยวาน  
บานไชยวาน หมูที่ 2 ตาํบลไชยวาน  
อําเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา 118,610 ลูกบาศกเมตร 

7,414,000 สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

เทศบาลตาํบลไชยวาน 
อําเภอไชยวาน 

 2.4 กิจกรรม ขดุลอกอางเก็บน้ําลาํหวยทราย 
(น้ําตกผาทอง) ตําบลผาสุก อําเภอวงัสามหมอ 
จังหวัดอุดรธานี ปรมิาตรดินขุดไมนอยกวา 
10,463 ลูกบาศกเมตร 

537,800 สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

เทศบาลตาํบลผาสุก 
อําเภอวังสามหมอ 

 

 
2.5 กิจกรรม ขดุลอกหนองโสมหลง  
ตําบลโนนทอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 45,211 ลูกบาศกเมตร 

2,566,000 สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

เทศบาลตาํบลโนนทอง 
อําเภอนายูง 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ทองเที่ยว 
ตามเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) 
และนาคี รูท (Nakhee Route) 

   

 3.1 กิจกรรม พัฒนาถนนรอบทะเลบัวแดง 
ตําบลแชแล อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี 
ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลตคอนกรตี
พรอมเลนจักรยาน ระยะทาง 5.554 กิโลเมตร 

26,800,000 โครงการสงน้ํา 
และบํารุงรักษา

กุมภวาป 

โครงการสงนํ้า  
และบํารุงรักษากุมภวาป 

 3.2 กิจกรรม พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
แหลงทองเที่ยวพิพิธภัณฑบานเชียง  
กอสรางอาคารศูนยตอนรับนักทองเท่ียว  
ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธาน ี

20,850,000 สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง 
จังหวัดอุดรธาน ี

เทศบาลตาํบลบานเชียง 
อําเภอหนองหาน 

 รวมเปนเงิน 110,652,500.00   

    
 
 
 



~ 33 ~ 
 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร 
หนวยดําเนินงาน 

 ผูรับโอน  

1 
  

โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการคา 
การลงทุน และสนับสนนุการเกษตรท้ังระบบ 

   

 1.1 กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete บานหวยสําราญ ตําบลหนองไฮ 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวดัอุดรธานี  
ระยะทาง 5.000 กโิลเมตร  

20,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธาน ี

องคการบริหาร 
สวนตําบลหนองไฮ 

2 โครงการพัฒนาระบบโลจสิติกส เพื่อสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริม
เสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง  
บนเสนทางโรแมนตกิรูท (Romantic Route) 
และนาคีรูท (Nakhee Route) 

   

 2.1 กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete สาย บานนาโฮง - บานทุงกวาง
พัฒนา ตําบลนาไหม อําเภอบานดงุ  
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร 

30,000,000 แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธาน ี

องคการบริหาร 
สวนตําบลนาไหม 

 

2.2 กิจกรรม พัฒนาแหลงทองเทีย่วทะเลบัวแดง
เช่ือมโยงแหลงนํ้าจดืขนาดใหญ (ทะเลสาบ        
หนองหาน) กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขามลําหวยนาแบก ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป 
จังหวัดอุดรธานี  ความยาว 30.00 เมตร 

7,000,000 โครงการสงน้ํา 
และบํารุงรักษา 

กุมภวาป 

โครงการสงนํ้า 
และบํารุงรักษา 

กุมภวาป 

 2.3 กจิกรรม พัฒนาแหลงทองเท่ียวทะเลบวัแดง 
เช่ือมโยงแหลงนํ้าจดืขนาดใหญ (ทะเลสาบ
หนองหาน) กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขามลําหวยปะกุด ตําบลแชแล อําเภอกุมภวาป 
จังหวัดอุดรธานี ความยาว 30.00 เมตร 

7,000,000 โครงการสงน้ํา 
และบํารุงรักษา 

กุมภวาป 

โครงการสงนํ้า 
และบํารุงรักษา 

กุมภวาป 

 รวมเปนเงนิ 64,000,000.00   

 
  ทั้ งนี้  จากการตรวจสอบเอกสาร รายละเอียด ยังไม

ครบถวน จึงขอถอนออกจากวาระการประชุม และเมื่อเอกสาร
ครบถวนจะนําเขาที่ประชุม ในคราวตอไป 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
 

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

ปดประชุมเวลา 16.00 น.  
 

  ลงชื่อ     มาลินทร  พันธุเดช   ผูจดรายงานการประชุม 

        (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช) 

   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  


