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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ครั้งที่ 1/2565  
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565  เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานวุัตร (โพธ์ิ เนติโพธิ์)  
ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอดุรธานี.  

 
 

ผูมาประชุม 
 

1. นายวันชัย  จันทรพร รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี
แทนผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายผดงุศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ ์ รองผูวาราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

3. นายสุวิทย  จันทรหวร รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รองประธานกรรมการ 

4. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ 

5. นายศภุมิตร  วงษสงคราม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

6. นางภควัลรัตน  มณีสรอย (แทน) ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
7. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นางกนกวรรณ  เหรียญทอง  (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นายจักริน  พิชาล ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

10. นายฉลอง  อินทนนท  เกษตรจังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายณัฐวุฒิ  รัตนมณี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กรรมการ 
12. นายอนุชา  พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
13. นางสาวณัชชา  พันธเพ็ง เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
14. นางสาวสุมณฑา  มณเทียร เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายมาวิน  ศรีแกว (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ  
16. นายกิจธนะ  ธรากิตติรัฐ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
17. จาเอกธีรศักดิ์  บานสันเทียะ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
18. นายเกรียงฤทธิ์  ผิวเหลือง (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 
19. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
20. นางกันยา อนันตทัศน (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
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21. นายเวชยันต  ชางรักษา (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
 

22. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

23. พันจาเอกวิทยา  สิทธิมงคล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย กรรมการ 
24. นายสัญญพงศ  เมืองนางชัยวุฒ ิ นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง  

อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 
กรรมการ 

25. นายรังสิทธิ์  แกวสมบัติ นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย 
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

กรรมการ 
 

26. นางสมัย  ชนาราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 
อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

27. จาอากาศเอกสุรเชษฐ  จิตรา (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก 
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

กรรมการ 

28. นายพัฒนา  นามโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการ 

29. นายวิชัย  จันทรหอม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
30. นางจิดาภา  สุนทรธนากลุ รองประกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

หนองคาย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
กรรมการ 

31. นางเกศษิณ  ลํามะยศ ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเลย กรรมการ 
32. นายคงศกัดิ์  สวัสดิภาพ ประธาน อสม. จังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
33. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
34. นางศริิวัฒนา  ปทุมซาย ขาราชการบํานาญ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
35. นายณพล  เชยคําแหง ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

36. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษไพบูลย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการ 

37. นายณัฐพงศ  คําวงศปน หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

38. นายวสันต  ไทยสุวรรณ (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

39. นายปริภัทร  ปูวัง (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

40. นายปยะณัฐ  พาณชิยเจริญกิจ (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชมุเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ 

1. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 
3. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม  

  จังหวัดอุดรธานี 
กรรมการ ติดภารกิจ 

4. ผศ.พิศมัย ธารเลิศ ผูแทนคณะทํางานพัฒนาองคกรชุมชน  
  จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ ติดภารกิจ 

5. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน    
  จังหวัดเลย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

6. นายวาป  เณระสุระ ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาสังคม  
ดานสังคม จังหวัดบึงกาฬ   

กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม  

 

1. นายสาครินทร  จําปา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร  
กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.   

2. นางสาวมัณฑนา  ดวงคาํนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
3. นายปราโมทย  จันทรวิทรู (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
4. วาที่ พ.ต.ต.หญิงจุฑามาศ ชัยทรัพย (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย 
5. นางสาวทิพวรรณ หมื่นสุข ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 
6. นางสาวกานพลอย  วุฑฒิโกวิทย พนักงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
7. นางสาวสุภาพร  สียะบุตร เจาหนาที่บันทึกขอมูล สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
8. นายเชาววรรธน กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเลย 
9.  นายพรชัย  ศรีบุรินทร พนักงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเลย  
10.  นายยศเสถียร  ทองปน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
11.  นางสาวบัณฑิตา  สุดาทิพย นักวิชาการคอมพิวเตอรฯ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
12.  นางสุพัตรา กิบบินส เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
13.  นายชัยบูรณ  บัวเกิด (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 
14.  นายวิชัย  แวววุฒินันท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ 
15.  นางสาวธยานิษฐ  งามศรผีองใส (แทน) ธนารักษพ้ืนที่บึงกาฬ 
16.  นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
17.  นางสาวจุฑาภรณ  ออนดีกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
18.  นางสาวฐิติมา  ยืนสุข ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
19.  นางสาวจีราภรณ  สุพันธะ พนักงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
20. นางสาวรวิษฎา  เสือยิ่งยง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
21.  นางสาวพรวิไล  ไชยสิงห ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
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22. นางนภาพร  แกวสี ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
23. นางสาวทิพานัน  สิงหดํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
24. นางสาวกชพร  วงศอาษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
25. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
26. นางสาวมาลินทร  พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
27. นางสาวปริตา  พันแสง เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
28. นางสาวรณิดา  โสภา เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
29. นายนําพล  เมมาลี เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 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 6/2564 

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดจัด
ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันพุธท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหกับคณะกรรมการไดตรวจสอบแลว 
ตามหนังสือ ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 5705 และ ว 5708 ลงวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ.     
ที่ http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th/new/ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม ก.บ.ก. เพื่อทราบและตรวจสอบแลว จึงขอใหรับรองรายงาน
การประชุมในครั้งนี้ ตอไป  

มติที่ประชมุ     รับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวท่ีแลว  
ประธาน      3.1 ขอสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย          
     การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

 สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการ ก.น.จ. แจงขอสั่งการ             

ในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด             
แ ล ะกลุ ม จั ง ห วั ด แบ บบู รณ าก า ร  ( ก . น . จ . )  ให ท ร าบ ว า
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.)           
ในการประชุมรวมครั้งท่ี 1/2565 

 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2565 โดยมีพลเอก ประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ที่ประชุมไดรับทราบ
รายง านการตรวจสอบผลส ัมฤทธิ ์แ ละประส ิทธ ิภ าพการ
ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค และมี
ขอสั่งการในระดับนโยบายใหจังหวัดและกลุมจังหวัดปฏิบัติเพ่ือให

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ประกอบดวย 
  (1).คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ                 
ใหดําเนินการ ดังนี ้
       (1.1) กําชับใหสวนราชการในพื้นที่ใหความสําคัญกับ
การจัดทําแผนงาน/โครงการ ใหมีประสิทธิภาพตั้งแตตนทาง            

โดยใหพิจารณาความจําเปน เหมาะสม คุมคา ตลอดจนตรวจสอบ
ความพรอมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการอยางละเอียด
รอบคอบใหถูกตอง ครบถวนในทุกมิติ และกําหนดตัวชี้วัดท่ี ชัดเจน 
เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธตามเปาหมายและชวยแกไขปญหา             
ความไมพรอมของโครงการ เนื่องจาก ยังไมไดรับการอนุมัติ/

อนุญาตจากเจาของพื้นที่/หนวยงานเจาของพื้นที่ หรือขาดการ
สํารวจพ้ืนที่อยางเพียงพอ กอนเริ่มดําเนินกิจกรรม  
       (1.2) กําชับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการใหมีการ
ติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือใหเปนไปตามแผน เปาหมาย            
และวัตถุประสงค ของโครงการ รวมถึงหากเกิดปญหาและอุปสรรค
ระหวางการดําเนินงานจังหวัดสามารถหาแนวทางแกไข ปรับปรุง   
ไดอยางทันทวงท ี
       (1.3) ควร กําหนดนโยบายใหมีการประเมินผล
โครงการภายใตประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดในภาพรวม              
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลการบรรลุวัตถุประสงคหรือเกิดประสิทธิผล
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว เนื่องจากที่ผานมายังมีกลุมจังหวัดบางแหง
ยังไม ไดติดตามประเมินผลโครงการไมกําหนดวัตถุประสงค            
และขอบเขตการติดตาม รวมท้ังไมไดกําหนดแนวทาง/หลักเกณฑ/
แบบประเมินผลการติดตาม และไมมีการรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลโครงการ   
   ก.บ.ก. จึงเห็นควรมอบหมายใหหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่งหรือมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ        
ทําหนาที่ประเมินผลหรือวิธีการอื่น เพ่ือใหทราบวาการใชจายเงิน
งบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม เพียงใด รวมทั้งเพ่ือใหทราบถึง
ขอบกพรอง และขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขโครงการตอไป 
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  (2) กลุมจังหวัด ใหดําเนินการ ดังนี ้
       (2.1) กอนเริ่มการจัดทําแผนงาน/โครงการเปนประจํา
ทุกป ควรใหความสําคัญกับการฝกอบรม หรือการจัดประชุม         
เชิงปฏิบัติการ และการถายทอดองคความรูใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายเก่ียวกับ การจัดทําแผนงาน/โครงการของจังหว ัด           
และกลุมจังหวัด ทั้งในดานการจัดทําแผนการวิเคราะหโครงการ 
และ การติดตามประเมินผล เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมภายใต
โครงการถูกตองครบถวน ตามระเบียบ หลักเกณฑ และขอกําหนด
ตามสัญญา การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดสอดคลองกับเปาประสงค
ตามประเด็นยุทธศาสตร สามารถประเมินผลลัพธและความคุมคา          
จากโครงการได 
       (2.2) เมื่ อกลุมจั งหวัดไดรับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณแลว ใหจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปท้ังป เพื่อให
การจัดซื้อจัดจางมีความพรอมที่จะทําสัญญาหรือขอตกลงไดทันที 
รวมทั้งตองมอบอํานาจใหหนวยดําเนินโครงการโดยเร็ว และเรงรัด
การจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จภายในปงบประมาณ เพ่ือใหสามารถ           

กอหนี้ผูกพันไดทันกําหนดระยะเวลา 
       (2.3) เรงโอนสินทรัพยของโครงการ เพ่ือใหหนวยงาน
บริหารจัดการและใชประโยชนจากสิ่งกอสรางนั้นตามวัตถุประสงค
ของการใชจายเงินงบประมาณ มีการบริหารจัดการ ติดตาม ดูแล 
บํารุงรักษา หลังจบโครงการ รวมทั้งมีการซอมแซมบํารุงรักษา

สิ่ งกอสรางใหอยู ในสภาพที่พรอมใชงานเสมอ และกอให เกิด
ประโยชนสูงสุด 

ประธาน  สําหรับขอสั่งการฯ ดังกลาว ตามที่ทานนายกรัฐมนตรี         
(พลเอกประยุทธ   จันทรโอชา) ประธานที่ประชุม ไดสั่ งการให
ดําเนินการ ประกอบดวย 2 สวน คือ  

1. คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.จ.) 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณการ (ก.บ.ก.) 

2. จังหวัดและกลุมจังหวัด 
จะตองดําเนินการอยางไรบาง 

 ขอสั่งการคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

ตามขอ (1.1 – 1.2) กลุมจังหวัดฯ ไดมีการอบรมใหความรูในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด เปนประจํา           
กอนท่ีจะเริ่มจัดทําโครงการ และกลุมจังหวัดฯ ไดมีหนังสือแจง
จังหวัดในกลุมจังหวัด ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560            

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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รอกอนระหวางรอการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ               

และ ได มอบ อํ านาจ ให จั งหวั ด ในกลุ มจั งหวั ด  ดํ า เ นิ นการ            
ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําปของกลุมจั งหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งกลุมจังหวัดฯ ที่ 18/2564  
ลงวันที ่5 ตุลาคม 2564 ดวยแลว  
 สําหรับขอ (1.3) กลุมจังหวัดฯ ไดมีการออกตรวจติดตาม 

เรงรัด การเบิกจายงบประมาณฯ สวนการประเมินผลสัมฤทธิ ์         
และประสิทธิภาพการดําเนินงาน ควรจะเปนหนวยงานอ่ืน         
ดําเนินการประเมินผลฯ ซึ่งตองเปนหนวยงานที่มีความเปนกลาง 
เชื่ อถือได  โดยขอใหคณะกรรมการบริหารงานกลุมจั งหวัด        
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ไดมอบหมายใหกลุมจังหวัดฯ ดําเนินการ

ในการจางที่ปรึกษาฯ การประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ        
การดําเนินงาน วามีความคุมคาในการดําเนินงานตามโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  
  สําหรับขอสั่งการกลุมจังหวัดฯ ดําเนินการ ดังนี ้

(1) ก อน เริ่ ม  ก าร จัดทํ าแผนงาน/ โ ครงการ  ได ใ ห

ความสําคัญกับการฝกอบรมหรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ        
และการถายทอดองคความรูใหแกเจาหนาที่ที่ ไดรับมอบหมาย
เก่ียวกับการจัดทําแผนงาน/โครงการของกลุ มจังหวัด ทั ้ง ใน        
ด านการจ ัดทําแผนการวิ เคราะหโครงการ และการติดตาม
ประเมินผล เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการถูกตอง

ครบถวน ตามระเบียบ หลักเกณฑ และขอกําหนดตามสัญญา          
การกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็น
ยุทธศาสตร ที่ผานมากลุมจังหวัดฯ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ      
การจัดทํ าแผนฯ ทั้ งนี้  กลุ ม จั งหวัดฯ จะรับ ไปดํ า เนินการ                 
ในการฝกอบรมกอน ถึงขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจํ าป  ต อ ไป  เ พ่ือ ให ผ ลการดํ า เนิ น งานออกมาอย า งมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดทําโครงการฯ เพื่อใหความรูครบดาน         
ตามวัตถุประสงค รายละเอียด หลักเกณฑ ตัวชี้วัด ผลลัพธฯ          
ของโครงการ 

(2) กลุมจังหวัดฯ ไดดําเนินการแจงจังหวัดในกลุมจังหวัด 

ดําเนินการตามระเบียบฯ ซึ่งไดมีหนังสือแจงจังหวัดในกลุมจังหวัด 
และมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัด ดําเนินการ            
ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําปของกลุมจั งหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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(3) การโอนสินทรัพย กลุมจังหวัดฯ ไดมีการเรงรัดการโอน

สินทรัพยฯ โดยไดมีการแตงตั้งคณะทํางานสะสางสินทรัพยฯ            
เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการสะสางสินทรัพย  โดยได มีการ          
จัดประชุมไปแลว จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้   
  - ครั้งที่ 1/2564 (เฉพาะหนวยงานที่มีที่ตั้งอยูในจังหวัด
อุดรธานี ) เมื่ อวันที่  4 พฤศจิกายน 2564 ณ หองประชุม           
วังนาคินทร คําชะโนด อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี   
 - ครั้งที่ 1/2565 (เฉพาะหนวยงานที่มีที่ตั้งอยูในจังหวัด
อุดรธานี) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2565 ณ หองประชุมพระยาศรี - 
สุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี  
 โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย จันทรพร) 
เปนประธานคณะทํางานฯ ซึ่งกลุมจังหวัดฯ มีรายการสินทรัพย           
คงคางในระบบ GFMIS ขณะนี้มีรายการสินทรัพยที่คงคางในระบบ 
GFMIS ดังนี้ 

(1) กลุมจั งหวัดฯ ซึ่ ง มีจํ านวนทั้ งสิ้น  186 รายการ        
หนวยดําเนินการ จํานวน 15 หนวยงาน ประกอบดวย 
      (1.1 ) รายการครุภัณฑ  จํานวน 164 รายการ 
งบประมาณ 13,277,482.71 บาท ประกอบดวย  
       - กลุ มจั งหวัดภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือ
ตอนบน 1 จํานวน 74 รายการ งบประมาณ 2,734,829 บาท   
            - อยูระหวางกลุมจังหวัดฯ ดําเนินการตัดโอน
สินทรัพย ให หน วยรั บ โอนสินทรัพย  จํ านวน 79 รายการ 
งบประมาณ 10,082,265,.41 บาท   
            - ยังไมผาน มติความเห็นชอบ ของ ก.บ.ก. 
จํานวน 11 รายการ 
      (1 .2 )  ที่ ดิน  สิ่ งก อสร า ง  จํ านวน 22 รายการ 
งบประมาณ 42,100,058.91 บาท 
 (2) จั งหวัดในกลุมจั งหวัด ไดจั ดส งรายงานผลการ
ตรวจสอบและสํารวจสินทรัพยคงคางสะสมที่ไดจากการใชจาย
งบประมาณของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ดังนี้ 
      (2.1) จังหวัดอุดรธานี จํานวน 43 รายการ 
      (2.2) จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 รายการ 
      (2.3) จังหวัดเลย จํานวน 38 รายการ 
      (2.4) จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 92 รายการ 
      (2.5) จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 68 รายการ 
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 ท้ังนี้  กลุ มจั งหวัดฯ ได มีหนั งสือรายงานขอมู ลไปยั ง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยูระหวางที่ที่ สํานักพัฒนาการสงเสริมการ
บริ ห ารร าชการจั งห วั ด . ( สบจ . ) . นํ า เ สนอข อมู ล พิจ ารณา                
เพ่ือขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อ จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560           
กรณี การโอนครุภัณฑที่มีคุณภาพดี ตอไป 

ประธาน   ขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ ตอไป   

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

    3.2 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไวเบิก
เหลื่อมป จํานวน 7 โครงการ 16 กิจกรรม งบประมาณ จํานวน 
174,434,548.28 บาท กั น ไ ว เ บิ ก เ ห ล่ื อมป  จํ า น วน 
145,248,891.22 บาท โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ (ขอมูล 
ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2565)  
      (1) ดําเนินการแลวเสร็จ (เบิกจายแลวเสร็จ) จํานวน             
5 โครงการ 12 กิจกรรม งบประมาณ 99,229,800.39 บาท 
        (2) ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม ประกอบดวย  
    ( 2 .1 )  โค ร ง กา รพัฒนา ระบบ โลจิ สติ กส               
เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
วิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทาง โรแมนติก รูท (Romantic Route) 
และนาคี .รูท. (Nakhee.Route) กิจกรรม ยกระดับมาตรฐาน           
และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 
0200 ตอนบอโพธิ์ - โคกงาม ระหวาง กม.75+522 - กม.76+922 
(ด าน LT).ระยะทาง 1.075 กม. กันไว เบิกเหลื่อมป  จํ านวน 
7,578,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 
(ดานซาย) 
     (2.2) โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวให ได
มาตรฐานสากล กิจกรรม กอสรางถนนลาดยางแบบผิวจราจร Para 
Asphaltic.Concrete.สายบ านดงบาก - วัดพระพุทธบาทภู เก า           
ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ผิวจราจรกวาง           
5 เมตร หนา 4 ซม. ระยะทาง 1,800 เมตร กันไวเบิกเหลื่อมป 
จํานวน 6,254,000 บาท หนวยดําเนินงาน คือ สํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู  

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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         (3) อยู ระหว างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ           
2 กิจกรรม ไดแก 
    ( 3 .1 )  โค ร ง กา รพัฒนา ระบบ โลจิ สติ กส               
เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
วิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทาง โรแมนติก รูท (Romantic Route) 
และ นาคี รูท (Nakhee Route) ประกอบดวย 
       (1) กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติ
ยกระดับ (Skywalk) ภูแอน อุทยานแหงชาติ ภูเกา - ภูพานคํา ตําบล
บานคอ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เสาคานสูงประมาณ 
15.00 เมตร ความยาวเรียบตามเสนทางประมาณ 90.00 เมตร           
กันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 21,590,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 
         (2) กิจกรรม พัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ            
วนอุทยานภูบอบิด อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงทางเดิน
ความยาว 425.00 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณจุดพัก และงาน
ไฟฟาสองสวาง ขนาด 40 วัตต จํานวน 20 ตน กันไวเบิกเหลื่อมป 
จํานวน 9,780,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย  
 ท้ังนี้ ขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด ที่ดําเนินการยังไมแลวเสร็จ 
ไดรายงานผลการดําเนินสาเหตุที่ยังไมแลวเสร็จ ในวาระที่ 3.3 ดวย        

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

    3.3 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ าปของก ลุ มจั งห วัด  ประจํ าป งบประมาณ           
พ.ศ. 2565    

     

ท่ี จังหวัด งบประมาณ เบิกจาย รอยละ เบิกจาย + PO รอยละ
 คงเหลือ

ท่ียังไมเบิกจาย
รอยละ

1 กลุมจังหวัดฯ 3,000,000.00              581,257.00                 19.38 656,257.00                 21.88 2,343,743.00              78.12

2 อุดรธานี 71,688,600.00             57,164,000.00             79.74 70,554,000.00             98.42 1,134,600.00              1.58

3 เลย 61,031,200.00             4,095,000.00              6.71 27,078,656.00             44.37 33,952,544.00             55.63

4 หนองคาย 53,143,000.00             3,167,775.00              5.96 48,306,340.00             90.90 4,836,660.00              9.10

5 หนองบัวลําภู 105,786,500.00           143,195.00                 0.14 35,033,195.00             33.12 70,753,305.00             66.88

6 บึงกาฬ 94,068,000.00             75,000.00                  0.08 73,256,000.00             77.88 20,812,000.00             22.12

รวมท้ังสิ้น 388,717,300.00      65,226,227.00        16.78 254,884,448.00      65.57 133,832,852.00           34.43
 

  

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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 ท้ังนี้  จากขอมูลของกรมบัญชีกลาง ขอมูล  ณ วันที่           
11 มีนาคม 2565 กลุมจังหวัดฯ มีผลการเบิกจายในลําดับที่ 2 
จาก 18 กลุมจังหวัด และเบิกจายรวม PO อยู ในลําดับที่  4          
ของกลุมจังหวัด 
 และยั ง ไม ได รั บการจั ดส รร งบประมาณจากสํ านั ก
งบประมาณ จํานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม งบประมาณ 
4,973,200 บาท คือ  
 1. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ํ าโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท 
(Romantic Route) และนาคีรูท (Nakhee Route) ประกอบดวย  
      1.1 กิจกรรม ยกระดับการทองเที่ยวชุมชน เพ่ือการ
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัดสบายดี งบประมาณ 
430,200 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานพื้นที่พิเศษเลย 
(อพท.5) 
      1.2 กิจกรรม การประชาสัมพันธสรางการรับรูในเรื่อง
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด กิจกรรม สบายดี Festival “สืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณี อารยธรรมแหงลุมน้ําโขง” งบประมาณ 
4,543,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดหนองคาย  
(ขอมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565) 
 ทั้งนี้  กลุมจั งหวัดฯ ไดรับการประสานจากกองจัดทํา
งบประมาณเขตพื้นที่  7 วาจะดําเนินการจัดสรรงบประมาณ          
ในไตรมาสท่ี 3 ใหสวนหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดจะไดแจงใหทราบ ตอไป 

  โดยขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด นําเสนอขอมูลรายงาน
สถานะการดําเนินงานเปนรายโครงการ พรอมปญหา อุปสรรค         
ขอแกไขตามลําดับ 

  3.3..จังหวัดอุดรธานี จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม 
งบประมาณ 71,688,600.- บาท 

  - ผลการดําเนินงาน 
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการบริหาร

จัดการผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร จํานวน 1 กิจกรรม คือ 
กิจกรรม การพัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดานโลจิสติกส         
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
1,288,600 บาท หนวยดําเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี เบิกจายแลว จํานวน 604,000 บาท อยูระหวาง          
การดําเนินงานจัดฝกอบรมในสวนของจังหวัดหนองคาย คาดวา
ภายในเดือนมีนาคม 2565 จะดําเนินการแลวเสร็จ โดยจะสามารถ
เบิกจายแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี 
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  2 .  โครงการ พัฒนาระบบโลจิ สติกส เพื่ อสนับสนุน         
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคี
รูท (Nakhee Route) งบประมาณ 70,000,000 บาท จํานวน         
3 กิจกรรม ประกอบดวย  

     2.1 กิจกรรม ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลตหนา 0.04 เมตร 
สายทางบานเชียงดี ตําบลโนนทอง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี – 
บานมวง.ตําบลบานมวง.อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ชวงกม.23+560 – 
กม.30+875 ระยะทางรวม 7.315 กิโลเมตร งบประมาณ 
30,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธาน ี
ผลการดําเนินงาน ไดประมาณรอยละ 92 คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในสัญญา โดยสัญญาจางสิ้นสุดวันที่ 14 เมษายน 2565 

     2.2 กิจกรรม ปรับปรุงถนนพาราแอสฟลตหนา 0.04 เมตร 
สายทางบานมวง ตําบลจําปาโมง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี – 
บานกุดผึ้ง ตําบลกุดผึ้ง อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 
ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร งบประมาณ 25,000,000 บาท           
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ผลการดําเนินงาน 
ไดประมาณรอยละ 99 คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 

     2.3 กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางพารา
แอสฟลต หนา 0.04 เมตร สายทางบานลาดหอคํา ตําบลคําดวง 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี – บานหวยไซงัว ตําบลผาตั้ง อําเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร งบประมาณ 
15,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวง ชนบท
อุดรธานี ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จ  

  3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท อยูระหวางดําเนินการ 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

    3.3.2.จังหวัดเลย จํานวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม 
งบประมาณ 61,031,200.- บาท 

  - ผลการดําเนินงาน  
 - โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) จํานวน 
1 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ วนอุทยาน    
ภูบอบิด อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงทางเดินความยาว 
425.00 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณจุดพัก และงานไฟฟาสองสวาง 
ขนาด 40 วัตต จํานวน 20 ตน งบประมาณ 10,000,000 บาท                     
(สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย) วงเงินที่ลงนาม 

นายวสันต  ไทยสุวรรณ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 
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ในสัญญา 9,780,000 บาท เริ่มตน 13 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด         
29 กรกฎาคม 2565 (350 วัน / 10 งวดงาน) ความกาวหนา
รอยละ 70 สงมอบงานงวดที่ 1 – 5 แลว 
 - โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 
เชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง 
(บนเสนทางโรแมนติก รูท  (Romantic.Route).และนาคี . รูท 
(Nakhee Route)) จํานวน 3 กิจกรรม 

    1.1 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวง ทล.2195 ผิวทางแอสฟลต  หนา 0.05 เมตร           
ตอนควบคุม 0101 ตอนเชียงคาน - ปากคาน ชวง กม. 15+000 
- กม.18+000 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง 3.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท โดยมีแขวงทางหลวง
เลยที่ 2 (ดานซาย) เปนหนวยรับผิดชอบโครงการไดตัวผูรับจางแลว 
(วงเงินที่จะลงนามสัญญา 29,380,000 บาท) จะลงนามสัญญา 
21 – 24 มีนาคม 2565 

    1.2 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข 211 ผิวทางแอสฟลต หนา 0.05 เมตร            
ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยเชียงดา - ปากชม ช วง กม. 
143+740 - กม. 144+700 อําเภอปากชม จังหวัดเลย 
ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร.งบประมาณ 20,000,000 บาท  
โดยมีแขวงทางหลวงเลยท่ี 1 เปนหนวยรับผิดชอบโครงการ         
ลงนามสัญญา/PO.แลว.วงเงิน 19,989,000 บาท (เริ่มตน         
1 มีนาคม 2565 สิ้นสุด 28 กรกฎาคม 2565) 

    1 .3  กิ จกร รม  ก อสร า งป ายประชาสั มพันธ เ ข า          
แหลงทองเที่ยวในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2  
(ดานซาย) จังหวัดเลย งานปายประเภท Microprismatic พ้ืนที่รวม
ไมนอยกวา 440 ตารางเมตร.งบประมาณ 3,000,000 บาท  
โดยมีแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) เปนหนวยรับผิดชอบ
โครงการลงนามสัญญา/PO แลว วงเงิน 2,994,656 บาท (เริ่มตน 
11 มกราคม 2565 สิ้นสุด 10 เมษายน 2565) ความกาวหนา 
ไดประมาณรอยละ 50.อยูระหวางติดตั้งปายฯ คาดวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จตามสัญญา 
 2. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยววิ ถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท 
( Romantic.Route).แ ล ะ น า คี . รู ท . ( Nakhee.Route)) จํ า น ว น          
3 กิจกรรม 
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    2 .1  กิจกรรม  ปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน ซุ มดอก ไม ง าม           
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณกลุมจังหวัดภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือตอนบน 1 ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย  
พ้ืนที่ไมนอยกวา 340 ตารางเมตร งบประมาณ 3,161,000 บาท 
โดยมีที่ทําการปกครองอําเภอภูเรือ เปนหนวยรับผิดชอบโครงการ 
อยูระหวางกําหนดราคากลาง.คาดวาจะลงนามสัญญาใน.PO          
ไดภายในเดือนมีนาคม 2565 

    2.2 กิจกรรม การจัดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอก              
และดอกไม  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 4,040,000 บาท โดยมีท่ีทําการปกครองอําเภอภูเรือ 
เปนหนวยรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ และเบิกจาย
แลว 4,020,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาท 

    2 .3 กิจกรรม ยกระดับการทอง เที่ ยวชุมชนเ พ่ือ           
การพัฒนาอยางยั่ งยืนของกลุมจั งหวัดสบายดี  งบประมาณ 
430,200 บาท โดยมีสํ านักงานพ้ืนที่พิ เศษเลย (อพท.5)            
เปนหนวยรับผิดชอบโครงการอนุมัติโครงการและมอบอํานาจฯ แลว 
อยูระหวางรอการจัดสรรงบประมาณ 
 3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท โดยมีสํ านักงานจังหวัด เลย 
เปนหนวยรับผิดชอบ ไดรับการจัดสรรงบประมาณงวดแรก จํานวน 
200,000 บาท เบิกจายแลว 75,000 บาท คงเหลือ 125,000 บาท 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

    3.3.3.จังหวัดหนองคาย จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม 
งบประมาณ 53,143,000.- บาท  

  - ผลการดําเนินงาน  
 - จังหวัดหนองคาย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน     
3 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณ 53,143,000 บาท               
มีผลเบิกจาย เปนเงิน 3,167,775.00 บาท คิดเปนรอยละ 5.96 
 - สําหรับผลเบิกจาย + PO เปนเงิน 48,306,340 บาท 
คิดเปนรอยละ 90.90  
 - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 4,836,660 บาท  
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเ พ่ือสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิตลุม
แมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคีรูท 
(Nakhee.Route) งบประมาณ 48,200,000 บาท จํานวน          
3 กิจกรรม ประกอบดวย  

นายปริภัทร  ปูวัง 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย 
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    1 .  กิจกรรม ซอมสร า งผิวทางแอสฟลตคอนกรีต           
หนา 0.04 เมตร สายทาง นค.3010 แยก ทล.212 - บานหนอง
ยอง (ตอนหนองคาย) อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ชวง กม.
1+800 - กม.4+835  อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
ระยะทาง 3.035 กิโลเมตร พรอมงานไหลทาง งบประมาณ 
20,000,000 บาท มีแขวงทางหลวงชนบทหนองคายเปนหนวย
ดําเนินการ (เริ่มตน 17 ธันวาคม 2564 - 1 พฤษภาคม 2565 
ระยะเวลา 150 วัน) 
    - กอหนี้ผูกพัน  19,985,000 บาท มีเงินเหลือจาย
สงคนื 15,000 บาท 
    - ผลดําเนินงานคิดเปนรอยละ 98 (งานตีเสนจราจร            
และติดตั้งเสาไฟสองสวาง) 
    - คาดวาจะเบิกจายแลวเสร็จภายในตนเดือนเมษายน  
    1.2 กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 
211 ผิวทางแอสฟลต หนา 0.05 เมตร ตอนควบคุม 0102           
ตอนศรีเชียงใหม - หวยเชียงดา ตอน 1 ชวง กม.59+000 -        
กม.60+000 อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร งบประมาณ 20,000,000 บาท มีแขวงทาง
หลวงหนองคายเปนหนวยดําเนินการ (9 กุมภาพันธ 2565 -           
7 สิงหาคม 2565 ระยะเวลา 180 วัน) 
    - กอหนี้ผูกพัน  19,968,900 บาท มีเงินเหลือจาย
สงคนื 31,100 บาท 
    - ไดเบิกจายแลว เปนเงิน 2,995,335 บาท (คาจาง
ลวงหนา 15 เปอรเซ็นต) 
    - ผลดําเนินงานคิดเปนรอยละ 5 (งาน Clearing)  
 1 .3  กิ จกร รมซ อมสร า งผิ วทางแอสฟ ลต คอนกรี ต         
หนา 0.04 เมตร สายทาง นค.3026 แยก ทล.211 - บานเชียงดี 
(ตอนหนองคาย) อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ชวง กม.0+000 - 
กม.1+485 อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1.485 กิโลเมตร 
งบประมาณ 8,200,000 บาท มีแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
เปนหนวยดําเนินการ.(13.มกราคม 2565–16 พฤษภาคม 2565 
ระยะเวลา 135 วัน) 
    - กอหนี้ผูกพัน  8,180,000 บาท มีเงินเหลือจายสงคืน 
20,000 บาท 
    - ผลการดําเนินงาน รอยละ 55 (วางทอระบายน้ํา            
และเตรียมดําเนินการเสริมผิวไหลทาง) 
    - คาดวาจะเบิกจายแลวเสร็จภายในตนเดือนพฤษภาคม 
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 2. โครงการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณเพื่อสงเสริม
การทองเที่ ยววิ ถีชีวิตลุมแมน้ํ าโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท 
(Romantic.Route).และนาคีรูท. (Nakhee.Route) งบประมาณ 
4,543,000 บาท จํานวน 1 กิจกรรม คือกิจกรรม การประชาสัมพันธ 
สรางการรับรูในเรื่องการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดกิจกรรม สบายดี 
Festival“สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี อารยธรรมแหงลุมน้ําโขง”        
มีสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายเปนหนวย
ดําเนินการ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวอยูระหวางรอการจัดสรรงบประมาณ  
 3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว 172,440 บาท 
คงเหลือ 227,560 บาท   

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
  3.3.4.จังหวัดหนองบวัลําภู จํานวน 4 โครงการ 6 กิจกรรม 

งบประมาณ 105,786,500.- บาท 
  - ผลการดําเนินงาน  

  - โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันเงินไวเบิกเหลื่อมป) จํานวน 
1 กิจกรรม คือ กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ 
(Skywalk) ภูแอน อุทยานแหงชาติ ภูเกา - ภูพานคํา ตําบลบานคอ 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เสาคานสูงประมาณ 15.00 เมตร 
ความยาวเรียบตามเสนทางประมาณ 90.00 เมตร กันไวเบิกเหลื่อมป 
จํานวน 21,590,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการดําเนินงานไดรอยละ 7   
คาดวาจะสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565 

  -โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 

  1..โ ค ร งกา ร พัฒนาร ะบบ โลจิ สติ ก ส เ พ่ื อสนั บสนุ น              
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคีรูท 
(Nakhee.Route).งบประมาณ 105,386,500 บาท จํานวน           
3 กิจกรรม ประกอบดวย 

     1.1 กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลต           
หนา 0.04 เมตร สายทางแยกบานหนองเลาขาว ตําบลบานถิ่น – 
บานวังมน.–.บานชัยมงคล ตําบลโคกมวง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภ ู
ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.538 กิโลเมตร งบประมาณ.
4,894,000.บาท.หนวยดําเนินการ.คือ อุทยานแหงชาติภูเกา –         
ภูพานคํา ผลการดําเนินงาน อยูระหวางจัดทําราคากลาง  

นายสุวิทย  จันทรหวร 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลาํภู 
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     1.2 กิจกรรม ปรับปรุ งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก           
พระพุทธชยันตี วัดดอยเทพสมบูรณ ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 
0.762 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 4,572 ตารางเมตร 
งบประมาณ 5,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการดําเนินงาน           
ลงนามในสัญญาจางและลง PO ในระบบแลว อยูระหวางดําเนินงาน           
ตามสัญญา 

     1.3 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลําภู.–.เขื่อนอุบลรัตน          
ชวง  กม .51+800.–.กม.52+900.และ.กม.53+949.–         
กม.55+000 อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะทางรวม 
2 .151 กิ โล เมตร พรอมงานไฟฟ าสองสว าง  งบประมาณ 
30,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวง
หนองบัวลําภู ผลการดําเนินงาน ลงนามในสัญญาจาง และลง PO 
ในระบบแลว อยูระหวางดําเนินงานตามสัญญา 

   2. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล 
งบประมาณ 31,992,500 บาท จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม 
กอสรางศูนย จําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนและศูนยบริการ
นักทองเที่ยว DinoPark ตําบลโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
จั งหวั ดหนองบั ว ลํ าภู  งบประมาณ 31 ,992 ,500  บาท           
หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการ
ดําเนินงาน ลงนามในสัญญาจางแลว อยูระหวางลง PO ในระบบ  

  3. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณเพ่ือสงเสริม
การทองเที่ ยววิ ถีชีวิตลุมแมน้ํ าโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท 
(Romantic Route).และนาคีรูท (Nakhee Route) งบประมาณ 
33,500,000 บาท จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม กอสราง          
ปายประชาสัมพันธ @NONGBUALAMPHU.แหลงทองเที่ยวภูพาน
นอย ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู 
ความสูงประมาณ 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 200.00 เมตร 
งบประมาณ 33,500,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู ผลการดําเนินงาน อยูระหวางจัดทําราคากลาง 

  4. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 143,195 บาท 
อยูระหวางดําเนินการเบิกจาย 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
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  3.3.5.จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม 
งบประมาณ 94,068,000.- บาท 

  - ผลการดําเนินงาน  
  1 .  โครงการ พัฒนาระบบโลจิ สติกส เพื่ อสนับสนุน              

การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคีรูท 
(Nakhee.Route).งบประมาณ 50,000,000 บาท จํานวน           
1 กิจกรรม คือ กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2026           
ผิวทางแอสฟลตหนา 0.05 เมตร ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองห้ิง – 
เหลาหลวงชวง กม.28+000 – กม.29+930 ตําบลโพธิ์หมากแขง 
อํา เภอบึงโขงหลง จั งหวัดบึงกาฬ (บริ เวณทางแยกเขาหาด          
คํ า ส มบู รณ )  ร ะ ยะทา ง  1 . 93 0  กิ โ ล เมต ร  งบ ประมาณ 
50,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ 
ผลการดําเนินงาน ลงนามในสัญญาจางและลง PO.ในระบบแลว           
อยูระหวางดําเนินงาน 

  2. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณเพื่อสงเสริม
การทองเที่ ยววิ ถีชีวิตลุมแมน้ํ าโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท 
(Romantic.Route).และนาคีรูท (Nakhee.Route) งบประมาณ 
43,668,000 บาท จํานวน 4 กิจกรรม ประกอบดวย 

     2 .1  กิ จก ร รม  ก อส ร า งสิ่ ง อํ านวยคว ามสะดวก             
และใหบริการนักทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูลังกา อําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4,448,000 บาท หนวยดําเนินการ 
คือ อุทยานแหงชาติภูลังกา อยูระหวางขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

     2.2 กิจกรรม จัดทําปายประชาสัมพันธ OVERHANG 
ขนาด 2.40*3.00 เมตร ติดตั้งบริเวณทางหลวงชนบท ในพ้ืนที่
จังหวัดบึงกาฬ.งบประมาณ 3,220,000 บาท หนวยดําเนินงาน 
คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ผลการดําเนินงาน ลงนาม          
ในสัญญาจางและลง PO ในระบบแลว อยูระหวางดําเนินงาน 

     2.3 กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงชนบท ผิวทางแอสฟลต 
หนา 0.05 เมตร สายทาง บก.4015 แยก ทล.2026 – น้ําตกถ้ําพระ 
ตําบลโสกกาม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ชวง กม.17+230 - 
กม .19+990ระยะทาง  2 .760  กิ โล เมตร  งบประมาณ 
20,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 
ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางสงเอกสารเพ่ือเบิกจายงบประมาณ  

     2.4 กิจกรรม ปรับปรุงถนนเขาแหลงทองเท่ียวภูสิงห           
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร สายทางแยก ทช.บก.
3007 – ภูสิงห (หินสามวาฬ) ตําบลโคกกอง อําเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ ชวง กม.1+800 – กม.4+750 และ กม.0+000- 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย 
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กม.0+450 ระยะทางรวม 3.400 กิโลเมตร งบประมาณ 
16,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 
ผลการดํ า เนินงาน ไดตัว ผู รั บจ า งแลว  อยู ระหว า ง อุทธรณ            
คาดวาจะลงนามในสัญญาจางไดในวันที่ 24 มีนาคม 2565  

  3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 60,000 บาท 
อยูระหวางดําเนินการ 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 

  3.4 สงคืนเงินงบประมาณเงินเหลือจายโครงการตาม
แผนปฏิบั ติ ร าชการประจํ าปของกลุ มจั งหวั ด  ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
      (1) จังหวัดหนองคาย แจงขอคืนเงินเหลือจายภายใต
งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จํ านวน  1 โครงการ 3  กิจกรรม จํ านวน  66 ,100 บาท 
ประกอบดวย 
  1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุ มแม น้ํ า โขง บน เสนทาง โรแมนติ กรูท  (Romantic.Route)             
และนาคีรูท (Nakhee Route) จํานวน 3 กิจกรรม ประกอบดวย  
       1.1 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต  หนา 0.04 เมตร สายทาง นค.3026 แยก ทล.211 –.
บานเชียงด ี(ตอนหนองคาย) อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ชวง กม.
0+000 – กม.1+485 อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 
1.485 กิโลเมตร คืนเงินเหลือจาย จํานวน 20,000 บาท   
       1.2 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลต
คอนกรีต หนา 0.04 เมตร สายทาง นค.3010 แยก ทล.212 –.
บานหนองยอง (ตอนหนองคาย) อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
ชวง กม.1+800 – กม.4+835 อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
ระยะทาง 3.035 กิโลเมตร พรอมงานไหลทาง.คืนเงินเหลือจาย 
จํานวน 15,000 บาท 
       1.3 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมายเลข 211 ผิวทางแอสฟลต หนา 0.05 เมตร ตอนควบคุม 
0102 ตอนศรีเชียงใหม – หวยเชียงดา ตอน1 ชวง กม.59+000 
– กม.60+000 อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 
1.000 กิโลเมตร คืนเงินเหลือจาย จํานวน 31,100 บาท 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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 ท้ังนี้  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1           
ไดตรวจสอบในระบบ.GFMIS.พบวาจังหวัดในกลุมจังหวัด มีเงินเหลือจาย 
จากการกอหนี้ผูกพันฯ จํานวนทั้งสิ้น 301,444 บาทประกอบดวย 

1. จังหวัดอุดรธานี จํานวน 50,000 บาท 
2. จังหวัดหนองคาย จํานวน 66,100 บาท (แจงคืนเงินแลว) 
3. จังหวัดเลย จํานวน 36,344 บาท 
4. จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 110,000 บาท 
5. จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 39,000 บาท  

  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด          
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  
กรณี จังหวัดหนองบัวลําภู ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ          
เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) เปนเงินจํานวน 154,490.47 บาท ซึ่งที่ประชุมไดม ี          
มติเห็นชอบใหชะลอไวกอน เนื่องจากตนปงบประมาณยังไมมีเงิน
งบประมาณเหลือจายที่จะนํามาจายเงินชดเชยคา.K หากมีเงินเหลือ
จายจึงจะนํามาพิจารณาขอความเห็นชอบในคราวตอไป  

  กรณี จังหวัดอุดรธานี ไดแจงขอรับเงินชดเชยคางานกอสราง 
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 311,878.89 บาท 
โดยกลุมจังหวัดฯ ไดมีหนังสือถึงจังหวัดอุดรธานี แจงใหทราบวา       
ยังไมมีเงินเหลือจายในการขอรับการสนับสนุนสําหรับเงินชดเชยฯ 
 ท้ังนี้ หากมีเงินงบประมาณเหลือจายในการดําเนินโครงการ
ของกลุมจังหวัดฯ จักไดดําเนินการนําเสนอเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ตอไป  

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ประธาน  4.1.ขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ              
ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําปของกลุมจั งหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565.กรณี จังหวัดบึงกาฬ โครงการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ํา
โขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic.Route).และนาคีรูท 
(Nakhee Route) จํานวน 1 กิจกรรม คือ 

   จาก เดิม กิจกรรม กอสรางสิ่ งอํ านวยความสะดวก          
และใหบริการนักทองเท่ียวอุทยานแหงชาติภูลังกา อําเภอบึงโขงหลง 
จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ 4,448,000 บาท หนวยดําเนินการ 
อุทยานแหงชาติภูลังกา 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย 
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 เปล่ียนเปน กิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก. 
3009 แยก ทล.212 – บานโนนจําปาทอง อําเภอเมือง,เซกา,               
บึ งโขงหลง จั งหวัดบึ งกาฬ งบประมาณ 4,448,000 บาท              
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  

เน่ืองจาก ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
วาดวยเรื่องการอนุญาตใหกระทําการในอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน          
สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกชาติ (มาตรา ๒๒) และระเบียบ         
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช วาดวยการปฏิบัติการ         
ของพนักงานเจาหนาท่ี (มาตรา ๒๓) มีผลบังคับใช แผนงาน/
โครงการ ที่อยูระหวางการขอความเห็นชอบและขออนุมัติจาก             
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช จึงจําเปนตองมีบรรจุไวใน
แผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแหงชาติและการกําหนดเขตการ
จัดการภายในพื้ นที่ อุทยานแห งชาติ  ตามมาตรา  ๑๘ แห ง
พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖2 ในข้ันตอนการจัดทํา
แผนฯ ดังกลาวตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ชุมชน ที่เก่ียวของ และประชาชน ซึ่งเก่ียวกับ
ขั้นตอนการเสนอแผนฯ ทั้งนี้ สามารถดําเนินการแลวเสร็จกอนวันท่ี 
30 มิถุนายน 2565 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนฯ 
กอนนําเสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช              
ใหความเห็นชอบ จึงจะเขาสูการพิจารณาอนุมัติโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 ได ดวยเหตุผลหวง
ระยะเวลาการขออนุมัติใหมีสิ่งกอสรางตามโครงการฯ ในความ
รับผิดชอบของอุทยานแหงชาติภูลังกาดังกลาว อาจเกิดความลาชา
ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามหวงเวลาท่ีควรเปน.และอาจ
กระทบตอผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจายเงินของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 

ประธาน   หลังจากไดรับความเห็นชอบแลว  จะใช เวลาในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประมาณก่ีวัน 

   ระยะเวลาในการดําเนินการ ประมาณ 90 วัน 
 
 
 

ประธาน   รวมถึงระยะเวลาในการเบิกจายงบประมาณ เปนระยะเวลา
ประมาณก่ีวัน 

 

   ใชระยะเวลารวมแลวประมาณ 120 วัน 
 
 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย 
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   สําหรับกรณี การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ดังกลาว จังหวัดบึงกาฬ วาสามารถดําเนินการได โดยตองผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) กอน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) จะอยู    
ในหัวขอ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป          
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ในกรณีอื่นๆ ใหเปนอํานาจของ ก.บ.จ. 
หรือ ก.บ.ก. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยหารือสํานักงบประมาณ 
และดําเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่ เก่ียวของ         
อยางเครงครัด ทั้งนี้  ใหรายงานการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวให            
อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส
ที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง โครงการ ขอ 2.1 โครงการที่ ก.บ.ภ. 
ใหความเห็นชอบแตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการ          
ที่  ไดรับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ ไดรับ         
ความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปนั้นๆ 

   ทั้ งนี้  ฝ าย เลขานุ การ จะได ร ายงานผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลงไปยัง อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาคทราบ ตอไป 

   โดยขอใหจังหวัดบึงกาฬ ไดเพ่ิมเติมรายละเอียดขอมูล          
การโอนเปลี่ยนแปลง โดยใหเหตุผลความสําคัญเพิ่มเติม ในสวนที่ขอ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมซึ่งเปน Y2 ดวย เพ่ือกลุมจังหวัดฯ จะไดจัดสง
ไปยัง อ.ก.บ.ภ. ตอไป  

 

ประธาน   ขอใหจังหวัดบึงกาฬ จัดสงขอมูลมายังกลุมจังหวัดฯ ในเรื่อง
ขอมูลและรายละเอียดท่ียังไมครบถวน 

มติที่ประชมุ   เห็นชอบ เนื่องจากเปนไปตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
โครงการฯ ซ่ึงเปนอํานาจของ ก.บ.ก. และสงเรื่องให อ.ก.บ.ภ. 
เพื่อทราบ 

ประธาน    4.2.การโอนสินทรัพยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด  

        ( 1 ) . จั ง ห วั ด ห น อ ง ค า ย  ขอ โ อ น สิ น ท รั พ ย โ ค ร ง ก า ร                   
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  ของกลุมจั งหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํ านวน 1 รายการ งบประมาณ 
1,890,000 บาท  

 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายปริภัทร  ปูวัง 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย 
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ที ่ รายการ ราคาตอหนวย หนวยดําเนินงาน หนวยรับโอน 

1    โครงการพัฒนาดานชายแดนเพื่อรองรับ AEC 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
   กิจกรรม ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
ณ ดานศุลกากรหนองคาย 

1,890,000.00 ตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดหนองคาย 

ตรวจคนเขาเมือง 
จังหวัดหนองคาย 

 รวมเปนเงิน 1,870,000.00   

      ขอเรียนสอบถามจังหวัดหนองคาย 2 ประเด็น ดังนี ้
1. ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย ไดมีหนังสือขอความ

เห็นชอบจากสวนกลาง หรือไม 
2. ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย มีระบบ GFMIS 

รองรับหรือไม 
    เครื่อง GFMIS ตั้งอยูที่สวนกลาง คือ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

(สตม.) ซึ่งไดมีการมอบอํานาจใหตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย 
ในการสรางรหัสรองรับในระบบไดเลย โดยจังหวัดหนองคาย           
ไดประสานไปยัง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.) วาไมขัดของ            
ในการรับโอนสินทรัพยแตอยางใด  

มติที่ประชมุ     เห็นชอบ และดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย       
     การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอไป 
 

       (2) จังหวัดบึงกาฬ ขอโอนสินทรัพยโครงการตามแนวทาง 
การสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โครงการเสริมสราง ความโดดเดนของผลผลิต และผลิตภัณฑ          
จากภาคเกษตรและประมง จํานวน 3 รายการ งบประมาณ 
4,110,000 บาท ประกอบดวย  

ที ่ รายการ ราคาตอหนวย หนวยดําเนินงาน หนวยรับโอน 

1    โครงการเสริมสราง ความโดดเดนของผลผลิต
และผลิตภัณฑจากภาคเกษตรและประมง 
   1.1 กิจกรรม การเพิ่มมูลคาจากน้ํายางสด 
(โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา ประกอบดวย 

 
 

1,750,000  

    

 - ครุภัณฑโรงงานสตมิ จํานวน 2 รายการ 
       1. เครื่องรีดยางแผน 16 ขอน 
       2. บอดักเศษยาง 

1,750,000 
1,600,000 

150,000 

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดบึงกาฬ 

สํานักงานธนารักษ
พ้ืนที่บึงกาฬ 

    1.2 กิจกรรม หนวยปฏิบัตกิารเคลื่อนที่        
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนวัตกรรม       
และแปรรูปยางพารา ประกอบดวย 
 - ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  
จํานวน 1 รายการ  

1. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 

2,360,000 
 
 

2,360,000 
 

2,360,000 

 
 
 

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 

สํานักงานเกษตร   
และสหกรณจังหวัด

บึงกาฬ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายปริภัทร  ปูวัง 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย 
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  - กรณี การโอนสินทรัพย ครุภัณฑโรงงานสติม จํานวน              
2 รายการ ฝายเลขานุการ ไดประสานไปยังหนวยงานที่รับโอน คือ 
สํานักงานธนารักษพ้ืนที่บึงกาฬ โดยรายการที่ขอโอน คือ โครงการ
เสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑจากภาคเกษตร
และประมง ซึ่งเปนครุภัณฑโรงงานยางพาราที่ดําเนินการแลวเสร็จ
และโอนสินทรัพย ใหสํานักงานธนารักษพื้นท่ีบึงกาฬ เรียบรอยแลว  
ซึ่งยังคงเหลือที่ยังไมโอน ยังอยูในระบบ GFMIS จํานวน 2 รายการ 
โดยสํานักงานธนารักษพื้นที่บงึกาฬ ยินดีรับโอนสินทรัพย 

  - กรณี ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ 
คือรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หนวยรับโอน คือสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจั งหวัดบึงกาฬ ซึ่ งเปนหนวยดํา เนินการ           
และใชงานอยูเปนประจํา ก็พรอมที่จะรับโอนสินทรัพย  

มติที่ประชมุ     เห็นชอบ และดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย       
     การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 

  เนื่องจากในวันท่ี 23 มีนาคม 2565 จังหวัดบึงกาฬ            
จะมีอายุครบ 11 ป ซึ่งเปนวันกอตั้งจังหวัดบึงกาฬ โดยจังหวัดบึงกาฬ 
จะจัดงานวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจําป 2565            
ในระหวางวัน ท่ี 23 – 27 มีนาคม 2565 จังหวัดบึงกาฬ            
จึ ง ข อ เ ชิ ญ จั ง ห วั ด ใ น ก ลุ ม จั ง ห วั ด  เ ข า ร ว ม ง า น ดั ง กล า ว                   
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกุล 
เปนประธานในพิธีเปดงานดังกลาว  

ประธาน  ขอใหจังหวัดบึงกาฬ ไดมีหนังสือแจงเชิญมายังจังหวัด            
ในกลุมจังหวัด 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

ประธาน  ขอแจงประชาสัมพันธขาวดี ใหจังหวัดในกลุมจังหวัด ทราบวา 
จังหวัดอุดรธานีไดรับคัดเลือกใหเปนเจาภาพงานมหกรรมพืชสวน
โลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565         
นายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการเกษตรและสหกรณ พรอมดวย 
ดร.ทองเปลว กองจันทร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายระพีภัทร 
จันทรศรีวงศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสยาม ศิริมงคล          
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี และ นายจิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ 
(TCEB.หรือ สสปน.) เขารวมการประชุมสมาคมพืชสวนโลก (2022 
AIPH Spring Meeting) ตามคําเชิญของสมาคมพืชสวนระหวางประเทศ 
(International Association of Horticultural Producers : AIPH)       

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย 
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ณ เมืองดูไบ.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส.และAIPH.ไดประกาศการคัดเลือก 
อยางเปนทางการใหประเทศไทยเปนเจาภาพการจัดงานมหกรรม 
พืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 (ระดับ B) ระยะเวลา          
จัดงานระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570 
(134.วัน) บริเวณพ้ืนที่ชุมน้ําหนองแด ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ .1,030.ไร ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
งบประมาณ จํานวน 2,500 ลานบาท ในการจัดงานครั้งนี ้

  ทั้ งนี้  ผู ว าราชการจั งหวัดอุดรธานี  ในฐานะหัวหน า            
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดมีดําริขอให
จังหวัดในกลุมจังหวัด ไดมีการวางแผนกิจกรรมตางๆ ใหเตรียมการ
ใหสอดรับ เพื่อรองรับการงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี 
พ.ศ. 2569 ที่จะเกิดข้ึน ซึ่งจะเปนการสรางงาน สรางอาชีพ ใหกับ
ประชาชนในกลุมจังหวัดฯ หลังจากการจัดงานแลวเสร็จ โดยขอฝาก
ใหจังหวัดในกลุมจังหวัดดูในเรื่องของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ที่ จะสอดคลอง ซึ่ งจั งหวัดอุดรธานี  จะไดมีหนังสือแจ งผล              
การพิจารณาไปยังจงัหวัดในกลุมจังหวัด เพ่ือทราบ ตอไป 

มติที่ประชมุ รับทราบ    

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

ปดประชุมเวลา 16.00 น.  
 
 
 

  ลงชื่อ   มาลินทร  พันธุเดช      ผูจดรายงานการประชุม 

        (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช) 

      เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

ลงชื่อ   ทิพานัน  สิงหดํา         ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (นางสาวทิพานัน  สิงหดาํ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 


