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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ครั้งที่ 2/2565  
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น. 

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

 
 

ผูมาประชุม 
 

1. นายวันชัย  จันทรพร รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี
แทนผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ 

3. นางฐพัชรรดา  ธนินทจิรานนท หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รองประธานกรรมการ 

4. วาที่ ร.ต. เกริก กมลานนท ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

5. นางลดาวัลย  โภคานิตย ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

6. นายวีรภัทร  ขาวสําอางค (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
7. นางกาญจนา  สนิท (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นางสิริณฏัฐ  รักษเมือง  (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นายจักริน  พิชาล ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

10. นางรานีย  ทาโพธิ์  (แทน) 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.  นางสาวเอ้ือนจิตร  ชวยนก พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ  
16. นายสมัคร  บุญปก (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
17. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
18. นายกมลชนก เดชะศิริ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 
19. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
20. นายไตรภพ รําเพยพล (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. นายเชิดชัย เจริญด ี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
26. นายรังสิทธิ์  แกวสมบัติ นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย 

อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
กรรมการ 

 
27. นางสมัย  ชนาราษฎร นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง 

อําเภอเฝาไร จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

28. นายพัฒนา  นามโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการ 

29. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

30. นายวิชัย  จันทรหอม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
31. นางจิดาภา  สุนทรธนากลุ รองประกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

หนองคาย (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
กรรมการ 

32. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความอยากจน 
จังหวัดเลย 

กรรมการ 

33. นางเกศษิณ  ลํามะยศ ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเลย กรรมการ 
34. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
35. นายวีรพงษ  เต็งรังสรรค ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

36. นางสาวปยวรรณ  เทียมทนั (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการ 

37. นางสาวหยาดพิรุณ ปทมเศรษฐ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร 
และขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

38. นายกลาณรงค  คนรู ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร 
และขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

39. นายปริภัทร  ปูวัง (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

40. นายภานุวัฒน  พูลสวัสดิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงาน
อํานวยการ  
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชมุเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ 

1. นายกองคการบริหารสวนตําบลเพ็ญ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง  

  จังหวัดหนองบัวลําภ ู
กรรมการ ติดราชการ 

4. ผศ.พิศมัย ธารเลิศ ผูแทนคณะทํางานพัฒนาองคกรชุมชน  
  จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ ติดภารกิจ 

5. นายคงศักดิ์  สวัสดิภาพ ประธาน อสม. จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ 
6. นายวาป  เณระสุระ ที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาสังคม  

ดานสังคม จังหวัดบึงกาฬ   
กรรมการ ติดภารกิจ 

7. นางศิริวัฒนา  ปทุมซาย ขาราชการบํานาญ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม  

 

1. นายสาครินทร  จําปา ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร  
กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สป.   

2. นางสาวมัณฑนา  ดวงคาํนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
3. นายปราโมทย  จันทรวิทรู (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
4. นายสันติภาพ  จันทํามา (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 
5. นางสาวทิพวรรณ หมื่นสุข ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 
6. นายวิธาน บุญประกอบ รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 
7. นายเชาววรรธน กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเลย 
8.  นายพรชัย  ศรีบุรินทร พนักงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเลย  
9.  นายยศเสถียร  ทองปน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
10.  นายอภิญญา  หงษา เจาหนาที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ /อพท.5 
11.  นายธนกฤต  ภัทรราธร ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ อพท.5 
12.  นายฐานิศร  แสงสวาง ปลัดอําเภอ (แทน) นายอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
13. นายเอกภพ  ภาเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย 
14.  นางสาวธิดา  กงทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

องคการบริหารสวนจังหวัดเลย 
15.  นางสาวณัฎฐา  ไชยภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
16.  นางสาวบัณฑิตา  สุดาทิพย นักวิชาการคอมพิวเตอรฯ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
17.  นางสุพัตรา กิบบินส เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
18.  นายวสุพล  ยางทรัพย (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 
19.  นางสาวดารารัตน  สงลา (แทน) อุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคาํ จังหวัดหนองบัวลําภู 
20.  นายโยธิน  พิชัย นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
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21.  นายปยะณฐั  พานชิยเจริญกิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู

22.  นางสาวนิตนภา บุญศิริ  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู  
23.  นายชัยบูรณ  บัวเกิด (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 
24.  นายวิชัย  แวววุฒินันท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ 
25.  นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
26.  นางสาวจุฑาภรณ  ออนดีกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
27.  นางสาวฐิติมา  ยืนสุข ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
28.  นางสาวจีราภรณ  สุพันธะ พนักงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
29. นางสาวรวิษฎา  เสือยิ่งยง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
30.  นางสาวพรวิไล  ไชยสิงห ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
31. นางนภาพร  แกวสี ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
32. นางสาวทิพานัน  สิงหดํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
33. นางสาวกชพร  วงศอาษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
34. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
35. นางสาวมาลินทร  พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
36. นางสาวปริตา  พันแสง เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
37. นางสาวรณิดา  โสภา เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
38. 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 

  กลุ มจั งห วั ด ภ าคตะวั นออก เ ฉี ย ง เห นื อตอนบน  1            
ได จั ดประชุม  ก .บ .ก.  ครั้ งที่  1/2565 เ ม่ือวันพฤหัสบดีที ่          
17 มีนาคม 2565 โดยไดจัดส งรายงานการประชุมใหกับ
คณะกรรมการไดตรวจสอบแลว ตามหนังสือ ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 1413 
และ ว 1414 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่งไดเผยแพรลงบนเว็บไซต 
ของกลุมจังหวัดฯ.ที ่http://www.osmnortheast-1.moi.go.th/new/
รายงานการประชุม ก.บ.ก. เพ่ือทราบและตรวจสอบแลว จึงขอใหรับรอง
รายงานการประชุมในครั้งนี้ ตอไป   

มติที่ประชมุ     รับรองรายงานการประชมุ 
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ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวท่ีแลว  
ประธาน  3.1.ขอสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย          

การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด          
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมรวมครั้งที่ 1/2565 ประกอบดวย 

  (1).คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ                 
ใหดําเนินการกําชับสวนราชการในพ้ืนที่ใหความสําคัญกับการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ ใหมีประสิทธิภาพตั้งแตตนทาง โดยใหหนวยงาน          
ที่รับผิดชอบโครงการมีการติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือใหเปนไป           
ตามแผน เปาหมาย และวัตถุประสงคของโครงการ  

       ทั้งนี้ ควรกําหนดนโยบายใหมีการประเมินผลโครงการ
ภายใตประเด็นการพัฒนาของกลุมจังหวัดในภาพรวม  

  (2) กลุมจังหวัด ใหดําเนินการโดยกอนเริ่มการจัดทํา
แผนงาน/โครงการเปนประจําทุกป ควรใหความสําคัญกับการ
ฝกอบรม หรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการถายทอดองค
ความรูใหแกเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับ การจัดทําแผนงาน/
โครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัดและจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปทั้งป เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางมีความพรอมที่จะทําสัญญาหรือ
ขอตกลงไดทันที พรอมทั้งเรงโอนสินทรัพยของโครงการ  

   ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) มีมติท่ีประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 
2565 มอบหมายใหกลุมจังหวัดฯ ดังนี้  

  (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1          
พ.ศ. 2564 – 2565  

       กลุมจังหวัดฯ ไดขออนุมัติโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ             
แตงตั้งคณะทํางาน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานฯ 
รวมกับทีมอาจารยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขต
หนองคายโดยไดมีการลงพ้ืนที่ เ ก็บขอมูลในลักษณะปลายปด         
ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2565 และปลายเปดโดยวิธี เลือกสุมตัวอยางจากประเด็น         
การพัฒนาที่มีลักษณะ เปนโครงการ/กิจกรรม งบลงทุนขนาดใหญ 
และงบดําเนินงานซึ่งไดดําเนินการไปแลว จํานวน 4 จังหวัด 
ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดบึงกาฬ 
และจังหวัดเลย คงเหลืออีก 1 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย ซึ่งมี
กําหนดลงพ้ืนที่ในวันที่  วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565   
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  (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพจัดทํา
แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

      กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดมีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพจัดทําแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  โดยมีนายวันชัย  จันทร
พร รองผูวาราชการจังหวัด อุดรธานี/กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด (ก.บ.ก.) เปนประธานในพิธี
เปดการประชุมฯ เพ่ือเปนการใหความรูประกอบการจัดทําแผนงาน/
โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด                               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถ
นําไปสูการจัดทําคําของบประมาณได โดยมีกลุมเปาหมาย คือ 
เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดทําแผนงาน/โครงการ จากสวนราช
ตางๆ ทั้ง 5 จังหวัด ในกลุมจังหวัด จํานวน 180 คน จังหวัด          
ในกลุมจังหวัด ประกอบดวย 
 (1) เขารวมประชุมฯ ณ ศูนยประชุมมณฑาทิพย ฮอลล  
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จํานวน 120 คน 
 (2) เขารวมประชุมฯ ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (Video 
Conference.System.:.VCS) . ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย            
ดวย.Application.Cisco.Webex.Online.Meetings.จํานวน 60 คน 
 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 
  

ประธาน 3.2.การตรวจติดตาม เ ร ง รั ด  ก าร เบิ กจ ายงบประมาณ           
และ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดมี
คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะทํางานตรวจติดตาม เร งรัด การเบิกจาย
งบประมาณ และติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามคําสั่งท่ี 23/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564  ประกอบดวย
คลังจังหวัดอุดรธานี ตัวแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 
ผูแทนภาคประชาสังคม (คณะกรรมการ ก.บ.ก.) โดยไดลงพ้ืนที่           
ตรวจติดตามฯ ดังนี้   
      (1) วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (จังหวัดหนองคาย) 
      (2) วันที่ 7 – 8  มกราคม 2565  
(จังหวัดหนองบัวลําภู – จังหวัดเลย) 
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      (3) วันที่ 22 มกราคม 2565 (จังหวัดอุดรธานี –  
จังหวัดบึงกาฬ)  
      (4) วันที่ 11 มีนาคม 2565 (จังหวัดอุดรธานี) 
      (5) วันที่ 5 เมษายน 2565 (จังหวัดหนองบัวลําภู) 
      (6) วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2565 (จังหวัดเลย)  
 ท้ั งนี้  คณะทํ า งานฯ มี ข อสั ง เ กตและข อ เสนอแนะ           
ในภาพรวมจากการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามฯ ที่ผานมา ไดแก 

1. หนวยดําเนินการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ                   
มีการประกาศจัดซื้อ จัดจาง มีความลาชา 

2. เม่ือมีการกอหนี้ผูกพันแลวผูรับจางเขางานพื้นที่
ลาชา สงผลใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 

3. การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามงวดงาน 
สวนใหญงบลงทุน จะเบิกจายงวดเดียว 

คณะทํางานฯ จึง ไดมีขอเสนอแนะใหหนวยงาน
ดําเนินการ ดังนี ้

1. ควรระบุการเบิกงวดงานลวงหนาไว ใน TOR 
เพ่ือใหผูรับจางสามารถดําเนินงาน สภาพคลองได 

2. เมื่อโครงการ/กิจกรรม กอหนี้ผูกพันแลวขอให
เรงรัด กําชับ ผูรับจางเขาพ้ืนที่ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน 
ตามงวดงานในสัญญาจาง เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ไมตองกอหนี้ผูกพันขามปซึ่งจะสงผลตอการบริหารงบประมาณ          
ในภาพรวม 

3. เรงรัดการเบิกจายตามงวดงาน ในสัญญาจาง  
และเรงรัดการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน
สัญญา   

มติที่ประชมุ     รับทราบ  

ประธาน    3.3 ผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564           
ไว เบิกเหลื่อมป จํานวน 7 โครงการ 16 กิจกรรม งบประมาณ          
จํ านวน 174,434,548.28 บาท  กั น ไ ว เ บิ ก เ ห ล่ื อมป          
จํานวน 145,248,891.22 บาท โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
(ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2565) 
      (1) ดําเนินการแลวเสร็จ (เบิกจายแลวเสร็จ) จํานวน             
7 โครงการ 14 กิจกรรม งบประมาณ 113,094,781 บาท 
        (2) อยูระหวางดํ าเนินการ จํานวน 1 โครงการ           
2 กิจกรรม ไดแก 
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  2 . 1  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส                
เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
วิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง(บนเสนทาง โรแมนติก รูท  (Romantic.Route).     
และ นาคี รูท (Nakhee Route) ประกอบดวย 
       (1) กิจกรรม กอสรางทางเดินชมธรรมชาติ
ยกระดับ  (Skywalk).ภูแอน อุทยานแหงชาติ  ภู เก า - ภูพานคํา          
ตําบลบานคอ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู เสาคานสูง
ประมาณ 15.00.เมตร ความยาวเรียบตามเสนทางประมาณ 90.00 
เมตร กันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 21,590,000 บาท หนวยดําเนินการ 
คือ สํ านักงานโยธาธิการและผังเมืองจั งหวัดหนองบั วลําภู             
อยู ร ะหวา งดํ า เนินการ โดยมีผลการ เบิกจ ายแล ว  จํ านวน 
5,397,500 บาท 

ประธาน  ขอใหจังหวัดหนองบัวลําภู เรงรัดการดําเนินงานเนื่องจาก
สัญญาตองแลวเสร็จภายใน 11 กันยายน 2565 ซึ่งระยะเวลา
คงเหลือในสัญญาไมถึ ง  3 เดือน จึ งขอทราบกระบวนการ              
ของการกอสราง เชน จะมีการเพ่ิมแรงงานในการกอสราง โดยขอให
จังหวัดชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และขั้นตอนในการดําเนินงาน 

 

  โครงสรางงานสวนใหญจะเปนงานเหล็กและงานกระจก           
ซึ่งมีการผลิตอยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หากมีการดําเนินการแลว
เสร็จจะมีคางานอยูประมาณรอยละ 80 ของเนื้องานท้ังหมด          
โดยคาดวา จะดําเนินการมาติดตั้ ง ในชวงตนเดือนสิงหาคม              
และประมาณกลางเดือนกันยายนก็จะสามารถดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณได  ทั้ งนี้  ขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ          
ไดนําเสนอขอมูลใหกับที่ประชุมทราบ ตอไป 

  สําหรับการกอสราง จะสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 โดยจะมีการเรงรัดใหนําแรงงานมา
เพ่ิมขึ้น ซึ่งโครงสรางเหล็กและกระจกมีการผลิต ณ จังหวัดอุดรธานี            
และจะยกมาจังหวัดหนองบัวลําภู ประกอบ ณ จุดกอสราง คาดวา
จะสามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

ประธาน  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน มีอะไรหรือไม
อยางไร 

  ไมมีปญหาในการดําเนินงาน 
 
 
 
ประธาน  สําหรับแผนฯ ในการดําเนินงานจะมีการปรับแผนอยางไร

หรือไม เพ่ือไมใหงบประมาณพับไป โดยผลของกฎหมาย 
 

นางฐพัชรรดา  ธนินทจิรานนท 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลาํภู 

นายวสุพล  ยางทรัพย 

(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

หนองบัวลําภู 

นายวสุพล  ยางทรัพย 

(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

หนองบัวลาํภู 
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  สําหรับการบริหารสัญญาจาง จังหวัดหนองบัวลําภู          
ไดมีการหารือกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเปนหนวย
ดําเนินงาน จะดําเนินการ ดังนี ้

1. การแบงงวดงานในสัญญาจางจะแบงงวดงานใหมากขึ้น
จากเดิม เพ่ือใหสามารถสงมอบงานไดมากขึ้น 

2. งานฐานราก งานโครงสรางพ้ืนฐาน คาดวาจะสามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จไดอีกภายใน 2 อาทิตยจะแลวเสร็จ โดยจะมี
การดําเนินงานควบคูกับงานเหล็ก งานกระจก ประมาณปลายเดือน
สิงหาคม ถึงตนเดือนกันยายน 2565 จะสามารถดําเนินการติดตั้ง
แลวเสร็จ ทําใหมีผลการดําเนินงานไดประมาณ รอยละ 90 

  กระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือถึงกลุมจังหวัดฯ เนนย้ํา
โครงการ/กิจกรรม ที่มีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ. 2564         
ซึ่ งหากดําเนินการไม เสร็จทันภายในปงบประมาณ 2565           
ไมสามารถกันเกินไดอีก  ซึ่ งตองพับไปโดยผลของกฎหมาย             
และถือเปนความรับผดิของหนวยดําเนินงาน 

  งานกอสรางสวนใหญจะเปนในเรื่องของงานโครงสราง
เหล็กและกระจก ซึ่งดูจากเนื้องานนาจะใชเวลาในการติดตั้ง
ประมาณ 2 เดือน ซึ่งควรจะมีการเขาหนางานเพื่อดําเนินการติดตั้ง
ไดแลว 

  การดําเนินการติดตั้งโครงสรางเหล็กและกระจก ซึ่งเปน
กังวลวาจะเขาฤดูฝน อาจจะมีปญหาในการติดตั้ง โดยจะขอให
ทยอยสงไป และเริ่มประกอบไวกอน 

     

  รับทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
 
 
 
 

มติที่ประชมุ รับทราบ ท้ังนี้ ขอใหจังหวัดหนองบัวลําภู เรงรัดดําเนินการ         
ใหแลว เสร็จภายในสัญญา หากดํ า เนินการไมแลว เสร็จ
งบประมาณก็จะพับไป ไมสามารถกันเงินได ซึ่งเปนไปโดยผล  
ของกฎหมาย 

 

         (2) กิจกรรม พัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ            
วนอุทยานภูบอบิด อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ปรับปรุงทางเดิน
ความยาว 425.00 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณจุดพัก และงาน
ไฟฟาสองสวางขนาด 40 วัตต จํานวน 20 ตน กันไวเบิกเหลื่อมป 
จํานวน 9,780,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงาน

นายวีรพงษ  เต็งรังสรรค 
ประธานสภาอตุสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

นายภาคภูมิ  ปุผมาศ 
ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
สิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธาน ี

นางฐพัชรรดา  ธนินทจิรานนท 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลาํภู 

วาที่ ร.ต. เกริก  กมลานนท 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

นางฐพัชรรดา  ธนินทจิรานนท 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลาํภู 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเลย วงเงินที่ลงนาม          
ในสัญญา 9,780,000 บาท เริ่มตน 13 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด    
      29  กรกฎาคม  25 65  (3 50  วั น  /  10  ง วด งาน ) 
ความกาวหนารอยละ 85 สงมอบงานงวดที่ 1 – 6 แลวโดยมีผล
การเบิกจายแลว จํานวน 4,890,000 บาท 

  ผลการดํ า เนิ น งานได ร อยละ 85  เหลื อระยะทาง            
ในการกอสรางประมาณ 50 เมตร ซึ่งงานหลักที่ทําใหดําเนินการ
ลาชา คือ งานตอมอโครงสรางเหล็ก ทั้งนี้ สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 
29 กรกฎาคม 2565 ซึ่งคาดวาจะสามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ตามสัญญา 

ประธาน  การดํา เนินการที่ยั งไม แลว เสร็ จอยูบริ เ วณชว งไหน           
ของโครงการ  

  บริเวณชวงระยะสุดทาย ซึ่งเปนบริเวณที่ยังดําเนินการ       
ไมแลวเสร็จ 

 
 
ประธาน  ขอใหเรงรัดดําเนินการและเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน

สัญญาจาง 
  

  รับทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
 

  

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

    3.4 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ าปของก ลุ มจั งห วัด  ประจํ าป งบประมาณ           
พ.ศ. 2565 (ขอมูล ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2565)    

     

ท่ี จังหวัด งบประมาณ เบิกจาย รอยละ เบิกจาย + PO รอยละ
 คงเหลือ

ท่ียังไมเบิกจาย
รอยละ

1 กลุมจังหวัดฯ 3,000,000.00              1,126,334.00              37.54 1,486,334.00              49.54 1,513,666.00              50.46

2 อุดรธานี 71,688,600.00             70,844,560.00             98.82 70,844,560.00             98.82 844,040.00                 1.18

3 หนองคาย 53,143,000.00             31,377,775.00             59.04 48,351,340.00             90.98 4,791,660.00              9.02

4 เลย 61,031,200.00             10,243,946.00             16.78 59,702,596.00             97.82 1,328,604.00              2.18

5 หนองบัวลําภู 105,786,500.00           213,630.00                 0.20 71,693,630.00             67.77 34,092,870.00             32.23

6 บึงกาฬ 94,068,000.00             23,322,000.00             24.79 88,521,000.00             94.10 5,547,000.00              5.90

รวมท้ังสิ้น 388,717,300.00      137,128,245.00      35.28 340,599,460.00      87.62 48,117,840.00             12.38

  

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายเอกภพ  ภาเรือง 
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเลย 

นายเอกภพ  ภาเรือง 
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเลย 

นายเอกภพ  ภาเรือง 
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเลย 



~ 11 ~ 
 

 
 ท้ังนี้  จากขอมูลของกรมบัญชีกลาง ขอมูล  ณ วันที่           
17 มิถุนายน 2565 กลุมจังหวัดฯ มีผลการเบิกจายในลําดับที่ 3 
จาก 18 กลุมจังหวัด และเบิกจายรวม PO อยู ในลําดับที่  5          
ของกลุมจังหวัด 
 อยูระหวางโอนเบิกจายแทนกัน จํานวน 1 โครงการ            
1 กิจกรรม งบประมาณ 4,543,000 บาท คือ โครงการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง 
บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคีรูท 
(Nakhee.Route) คือ กิจกรรม การประชาสัมพันธสรางการรับรู        
ในเรื่องการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด กิจกรรม สบายดี Festival 
.“สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี อารยธรรมแหงลุมน้ําโขง” งบประมาณ 
4,543,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดหนองคาย  
 โดยขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด นําเสนอขอมูลรายงาน
สถานะ การดําเนินงานเปนรายโครงการ พรอมปญหา อุปสรรค           
ขอแกไขตามลําดับ    

  3.3..จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 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 ดําเนินการแลวเสร็จ 
อยูระหวางเบิกจายงบประมาณ 

  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 ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จ 

นางสาวหยาดพิรุณ  ปทมเศรษฐ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี 
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     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 
ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จ 

     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 แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จ  

  3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท อยูระหวางดําเนินการ 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

    3.3.2.จังหวัดเลย จํานวน 2 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 
ในสัญญา 9,780,000 บาท เริ่มตน 13 สิงหาคม 2564 สิ้นสุด         
29 กรกฎาคม 2565 (350 วัน / 10 งวดงาน) ความกาวหนา
รอยละ 75 สงมอบงานงวดที่ 1 – 6 แลว 
 - โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 
เชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง 
(บนเสนทางโรแมนติก รูท  (Romantic.Route).และนาคี . รูท 
(Nakhee Route)) จํานวน 3 กิจกรรม 

 
 
 
 

วาที่ ร.ต. เกริก  กมลานนท 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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    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 ผลการดําเนินงาน ไดรอยละ 15            
อยูระหวางถมดินคันทาง 

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

        1 . 3  กิ จ ก ร ร ม  ก อ ส ร า ง ป า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ                   
เขาแหลงทองเที่ยวในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2  
(ดานซาย) จังหวัดเลย งานปายประเภท Microprismatic พ้ืนท่ีรวม
ไมนอยกวา 440 ตารางเมตร.งบประมาณ 3,000,000 บาท  
โดยมีแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) เปนหนวยรับผิดชอบ
โครงการลงนามสัญญา/PO.แล ว  วง เ งิน  2,994,656 บาท             
( เริ่ มตน 11.มกราคม 2565 สิ้นสุด  10 เมษายน 2565)             
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จ 
 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 
    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 
อยูระหวาง ลงนามในสัญญา จํานวน 3,088,000 บาท สัญญา
เริ่มตน 31 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 29 กรกฎาคม 2565 
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ผลการดําเนินงาน ไดรอยละ 30 อยูระหวางการดําเนินงานกอสราง 
โครงสรางฐานซุมดอกไมงาม 

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

    2 . 3 . กิ จ ก ร ร ม  ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ชุ ม ช น            
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัดสบายดี งบประมาณ 
430,200 บาท โดยมีสํ านักงานพ้ืนที่พิ เศษเลย (อพท.5)            
เปนหนวยรับผิดชอบโครงการอนุมัติโครงการและมอบอํานาจฯ แลว 
อยูระหวางลงพ้ืนที่ทบทวนเก็บขอมูล และออกแบบหลักสูตร              
และจัดอบรมตามหลักสูตรชวงกลางเดือนกรกฎาคม 2565               
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 
 3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท โดยมีสํ านักงานจังหวัด เลย 
เปนหนวยรับผิดชอบ ไดรับการจัดสรรงบประมาณงวดแรก จํานวน 
200,000 บาท เบิกจายแลว 230,940 บาท คงเหลือ 169,060 บาท 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

    3.3.3.จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 โครงการ 5 กิจกรรม 
งบประมาณ 53,143,000.- บาท  

  - ผลการดําเนินงาน  
 - จังหวัดหนองคาย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน     
3 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณ 53,143,000 บาท                
 - สําหรับผลเบิกจาย + PO เปนเงิน 48,351,340 บาท 
คิดเปนรอยละ 90.98  
 - คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 4,791,660 บาท  
โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงาน ดังนี้  
 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเ พ่ือสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิตลุม
แมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic Route) และนาคีรูท 
(Nakhee.Route) งบประมาณ 48,200,000 บาท จํานวน          
3 กิจกรรม ประกอบดวย  
    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 

นายปริภัทร  ปูวัง 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย 
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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 
    - ผลดําเนินงาน ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จ  
    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
ส ง คืน  31 ,100  บาท- ผลดํ า เนิ น งานคิด เป นร อยละ 50                  
โดยดําเนินการขยายชองทางจราจรฝงซายทางเรียบรอยแลว 
คงเหลือการดําเนินการขยายชองทางจราจรฝงขวาทาง 
      - ผลดําเนินงานคิดเปนรอยละ 50  
      - เบิกจายแลวเปนเงิน 2,900,000 บาท และมีแผน
จะเบิกจายในสัปดาหหนา 12,500,000 บาท 
 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 มีเงินเหลือจาย
สงคนื 20,000 บาท 
      - ผลดําเนินงาน ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จ
 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
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ดําเนินการ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง อยูขั้นตอน          
การพิจารณาผลและคาดว าจะประกาศผู ชนะไดภายในวันที่                   
28 มิถุนายน 2565 และมี (กําหนดดําเนินการในชวงกลางเดือน
กรกฎาคม 2565) 
 3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว 217,440 บาท 
คงเหลือ 182,560 บาท   

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
  3.3.4.จังหวัดหนองบวัลําภู จํานวน 3 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 21   
เบิกจายแลว จํานวน 3 งวดงาน เปนเงิน 5,397,500 บาท            
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 ลงนามในสัญญา จํานวน 4,790,000 บาท สัญญา
เริ่มตน  21 พฤษภาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 ผลการ
ดําเนินงาน ไดรอยละ 35  

นางฐพัชรรดา  ธนินทจิรานนท 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(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 ลงนามในสัญญา จํานวน 
4,990,000 บาท สัญญาเริ่มตน 22 มกราคม – 16 พฤษภาคม 2565 
ผลการดําเนินงาน ไดรอยละ 90      

     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
หนองบัวลําภ ูลงนามในสัญญา จํานวน 29,900,000 บาท สัญญา
เริ่มตน 26 กุมภาพันธ – 24 สิงหาคม 2565 ผลการดําเนินงาน 
ไดรอยละ 11 

   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 ลงนาม           
ใ นสัญ ญ า  จํ า น ว น  3 1 ,8 0 0 ,0 0 0  บา ท  สั ญญ า เ ริ่ ม ต น                     
29 มีนาคม 2565 – 13 มีนาคม 2566 ผลการดําเนินงาน            
ไดรอยละ 10 

  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 ไดตัวผูรับจางแลว จะลงนาม
ในสัญญาวันที่ 28 มิถุนายน 2565 
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  4. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 234,500 บาท 
อยูระหวางดําเนินการเบิกจาย 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 

  3.3.5.จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม 
งบประมาณ 94,068,000.- บาท 

  - ผลการดําเนินงาน  
  1 .  โคร งการพัฒนาระบบโลจิ 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 ลงนามในสัญญา จํานวน 49,979,000 บาท 
สั ญญ า เ ริ่ ม ต น  1 5  กุ ม ภ าพั น ธ  – 1 2  กั น ย า ยน  2 5 6 5               
ผลการดําเนินงานไดรอยละ 16 

  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 ผลการดําเนินงาน ไดตัวผูรับจางแลว  
รอลงนามในสัญญาในวันที่ 24 มิถุนายน 2565   

     2.2 กิจกรรม จัดทําปายประชาสัมพันธ OVERHANG 
ขนาด 2.40*3.00 เมตร ติดตั้งบริเวณทางหลวงชนบท ในพ้ืนที่
จังหวัดบึงกาฬ.งบประมาณ 3,220,000 บาท หนวยดําเนินงาน 
คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ ผลการดําเนินงาน ดําเนินการ           
และเบิกจายแลวเสร็จ 

 
 

นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ 
รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย 
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     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 
ผลการดําเนินงาน ดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จ 

     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- 
กม.0+450 ระยะทางรวม 3.400 กิโลเมตร งบประมาณ 
16,000,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 
ผลการดําเนินงาน ลงนามในสัญญา จํานวน 15,220,000 บาท 
สัญญาเริ่มตน 6 เมษายน – 31 ธันวาคม 2565 ผลการดําเนินงาน
ไดรอยละ 8.23 

  3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 400,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 120,000 บาท 
อยูระหวางดําเนนิการ 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  เพื่อทราบ 

ประธาน 4.1 การสงคืนเงินเหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

)       (1) จังหวัดหนองบัวลําภู ตามหนังสือ ที่ นภ 0017.2/5182 
ลงวันที่ 5182 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 และ ที่ นภ 0017.2/183    
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอสงคืนเงินเหลือจายโครงการ          
ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 2 โครงการ 
4 กิจกรรม จํานวน 406,500 บาท ประกอบดวย 
 1. . โครงการพัฒนาระบบโลจิ สติ กส เ พ่ือสนับสนุน         
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต 
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic.Route).และนาคีรูท 
(Nakhee.Route) จํานวน 3 กิจกรรม จํานวน 214,000 บาท 
ไดแก 
 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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      1.1 กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลต 
หนา 0.04 เมตร สายทางแยกบานหนองเลาขาว ตําบลบานถ่ิน – 
บานวังมน – บานชัยมงคล ตําบลโคกมวง อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 1.538 กิโลเมตร 
จํานวน 104,000 บาท 
     1.2 กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           
พระพุทธชยันตี วัดดอยเทพสมบูรณ ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 0.762 กิโลเมตร หรือมีพื้นท่ีรวมไมนอยกวา 4,572 
ตารางเมตร จํานวน 10,000 บาท 
    1.3 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลําภู –.เขื่อนอุบลรัตน 
ชวง กม.51+800.–.กม.52+900 และ กม.53+949  - กม.55+000 
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะทางรวม 2.151 กิโลเมตร 
พรอมงานไฟฟาสองสวาง จํานวน 100,000 บาท 
 2. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล 
จํานวน 1 กิจกรรม จํานวน 192,500 บาท ไดแก กิจกรรม 
กอสรางศูนยจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนและศูนยบริการ
นักทองเท่ียว DinoPark.ตําบลโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู 
จังหวัดหนองบัวลําภ ูจํานวน 192,500 บาท  
 ( 2 ) . จั ง ห วั ด อุ ด ร ธ า นี  ต า มห นั ง สื อ  ด ว น ท่ี สุ ด                               
ที่ อด 0017.2/7015 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจงคืน
เงินเหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2565 
ของกลุมจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จํ านวน                         
1 โครงการ 3 กิจกรรม จํานวน 50,000 บาท ประกอบดวย 
   1.  โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เ พ่ือสนับสนุน          
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต         
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic.Route).และ
นาคีรูท (Nakhee Route) จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก 
      1 . 1  กิ จ กร รม  ปรั บป รุ ง ถน น พา ร า แอ ส ฟ ล ต           
หนา 0.04 เมตร สายทางบานมวง ตําบลจําปาโมง อําเภอบานผือ 
จังหวัดอุดรธานี –.บานกุดผึ้ง ตําบลกุดผึ้ง อําเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร จํานวน 20,000 บาท 
      1.2 กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางพารา
แอสฟลต หนา 0.04 เมตร สายทางบานลาดหอคํา ตําบลคําดวง 
อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี – บานหวยไซงัว ตําบลผาตั้ง อําเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร จํานวน 
15,000 บาท  
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      1 . 3  กิ จ กร รม  ปรั บป รุ ง ถน น พา ร า แอ ส ฟ ล ต            
หนา 0.04 เมตร สายทางบานเชียงดี ตําบลโนนทอง อําเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี –.บานมวง ตําบลบานมวง อําเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย ชวง กม.23+560 –.กม.30+875 ระยะทางรวม 
7.315 กิโลเมตร จํานวน 15,000 บาท  
 ( 3 )  จั ง ห วั ด เ ล ย  ต า ม ห นั ง สื อ  ด ว น ที่ สุ ด  ท่ี  ล ย 
0017.2/7604 ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอใช
งบประมาณเหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 2 โครงการ 
4 กิจกรรม จํานวน 223,244 บาท ประกอบดวย  
      1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุน          
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต           
ลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route)          
และ นาคี รูท (Nakhee.Route)) จํานวน 2 กิจกรรม จํานวน 150,244 บาท 
ไดแก 
  1 .1 . กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 2195 ผิวทางแอสฟลต หนา 0.05 เมตร     
ตอนควบคุม 0101 ตอนเชียงคาน - ปากคาน ชวง กม. 15+000 
- กม.18+000 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง 3.000 
กิโลเมตร จํานวน 133,900 บาท  
  1 .2 กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมาย เลข 211 ผิ วทางแอสฟ ลต            
หนา 0.05 เมตร ตอนควบคุม 0201 ตอนหวยเชียงดา - ปากชม 
ชวง กม. 143+740 -  กม. 144+700 อําเภอปากชม จังหวัด
เลย ระยะทาง 0.960 กิโลเมตร จํานวน 11,000 บาท 
  1 .3 กิจกรรม ก อสรางป ายประชาสัม พันธ             
เขาแหลงทองเท่ียวในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงเลยที่ 2 
(ดานซาย) จังหวัดเลย งานปายประเภท.Microprismatic.พ้ืนที่รวม
ไมนอยกวา 440 ตารางเมตร จํานวน 5,344 บาท  
 2..โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณเพ่ือสงเสริม
การทองเที่ยววิ ถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท 
(Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route)) จํานวน 1 
กิจกรรม จํานวน 73,000 บาท คือ กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน          
ซุมดอกไมงามเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย พ้ืนที่ไมนอยกวา 340 ตารางเมตร จํานวน 73,000 บาท  
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 (4) จั งหวัดบึงกาฬ  ตามหนั งสือ ดวนที่สุด  ที่  บก 
0017.2/215 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอแจงคืน
เงินเหลือจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม จํานวน 
819,000 บาท ประกอบดวย 
      1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุน           
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต         
ลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท (Romantic.Route).และ
นาคีรูท (Nakhee.Route) จํานวน 1 กิจกรรม คือ ปรับปรุงทาง
หลวงหมายเลข 2026 ผิวทางแอสฟลตหนา 0.05 เมตร              
ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองหิ้ง – เหลาหลวงชวง กม.28+000 
–.กม.29+930 ตําบลโพธิ์หมากแขง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
(บริเวณทางแยกเขาหาดคําสมบูรณ) ระยะทาง 1.930 กิโลเมตร 
จํานวน 21,000 บาท 
      2.  โครงการพัฒนาการทองเที่ ยว เชิ ง อัตลักษณ          
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง บนเสนทางโรแมนติ
กรูท (Romantic.Route).และนาคีรูท (Nakhee.Route) จํานวน 3 
กิจกรรม งบประมาณ 798,000 บาท ไดแก 
  2.1.กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงชนบท ผิวทาง
แอสฟลต หนา 0.05 เมตร สายทาง บก.4015 แยก ทล.2026 – 
น้ําตกถํ้าพระ ตําบลโสกกาม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ             
ชวง กม.17+230 -  กม.19+990ระยะทาง 2.760 กิโลเมตร 
จํานวน 15,000 บาท 
  2.2 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- 
กม.0+450 ระยะทางรวม 3.400 กิโลเมตร จํานวน 780,000 บาท 
  2 . 3  กิ จ กร รม  จั ดทํ า ป า ยประช าสั ม พั นธ 
OVERHANG ขนาด 2.40*3.00 เมตร ติดตั้งบริเวณทางหลวง
ชนบท ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 3,000 บาท 

  ทั้งนี้ กลุมจังหวัดฯ ไดตรวจสอบเงินเหลือจายในระบบ 
GFMIS จากการลง PO ในระบบ พบวามีเงินเหลือจาย ดังนี้ 
 (1) จังหวัดอุดรธานี จํานวน 50,000 บาท (แจงคืนเงินแลว) 
 (2) จังหวัดหนองคาย จํานวน 66,100 บาท (แจงคืนเงินแลว) 
 (3) จังหวัดเลย จํานวน 223,244 บาท (แจงคืนเงินแลว) 
 (4) จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 406,500 บาท (แจงคนื
เงินแลว) 
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 (5) จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 819,000 บาท (แจงคืนเงินแลว) 
      สํ าหรับกิจกรรม งานปรับปรุ งทางหลวงชนบท                
สายบก. 3009 แยก ทล.212 บานโนนจําปาทอง อําเภอเมือง,           
เซกา,บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ไดตัวผูรับจางแลว และจะลงนาม
ในสัญญาวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะสามารถกอหนี้ผูกพันได 
มีเงินเหลือจาย จํานวน 18,000 บาท โดยจะสงคืนคืนหลังกอหนี้
ผูกพัน และ PO ในระบบแลว 

 (6) คงเหลือจากการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
จํานวน 486,100 บาท  
 รวมงบประมาณ จํานวนท้ังส้ิน 2,068,944 บาท 

 ขณะนี้ อยูระหวางจังหวัดโอนเงินกลับระบบ GFMIS มายัง
กลุมจังหวัดฯ ซึ่งกลุมจังหวัดฯ ไดมีหนังสือแจงจังหวัดดําเนินการ
แลว  

มติที่ประชมุ   รับทราบ 

ประธาน 4.2 การเปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป          
ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
มีหนังสือ แจงกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.1. 
ทราบวารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธาน
อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ..2565           
โดยรับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่ไมกระทบ
ตอแผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณปกติ จํานวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 
107,141,500 บาท (เอกสาร 4) ประกอบดวย 
 1.1 มติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด          
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2564 เม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
จํานวน 3 โครงการ 5 กิจกรรม ไดแก  
       (1).โครงการพัฒนาการทองเที่ ยวเชิ งอัตลักษณ          
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติกรูท 
( Romantic.Route)  แล ะน าคี  รู ท  ( Nakhee. Route) )  จํ า น วน              
3 กิจกรรม คือ 
 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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           (1.1) กิจกรรม.การจัดงานเทศกาลศิลปะ.สายหมอก.
และดอกไมกลุมจั งหวัดภาคตะวันออก  เฉียงเหนือตอนบน 1 
งบประมาณ 4,040,000 บาท โดยขอเปลี่ยนสถานที่การดําเนิน
โครงการฯ.จากเดิม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดปอง) เทศบาล
เมืองเลย อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เปลี่ยนเปน อําเภอภูเรือ จังหวัด
เลย และขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินงาน จากเดิม สํานักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เปลี่ยนเปน ท่ีทําการปกครองอําเภอ
ภูเรือ 
            (1.2).กิจกรรม ปรับปรุงซุมดอกไมงามเพ่ือสงเสริม          
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย พ้ืนที่ไมนอยกวา 
340 ตารางเมตร งบประมาณ 3,161,000 บาท ขอเปลี่ยนแปลง
หนวยดําเนินงาน จากเดิม สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
เปลี่ยนเปน ที่ทําการปกครองอําเภอภูเรือ 
            (1.3) กิ จกรรม ก อสร างป ายประชาสั มพั นธ 
@NONGBUALAMPHU.แหลงทองเที่ยวภูพานนอย ตําบลหนองบัว 
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  จังหวัดหนองบัวลําภู  ความสูงประมาณ            
20.00 เมตร ความยาวประมาณ 200 เมตร 1 แหง งบประมาณ 
33,500,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู ขอเปลี่ยนแปลงรายการประเภทงาน จากเดิม ฐานราก          
รับน้ําหนักของโครงสรางฐานรากรูปทรงสามเหลี่ยม เปลี่ยนเปน ฐานราก
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมงานเหล็ก Bolt.และงานเหล็ก Dowel.ฐานราก 
ที่มีขนาดใหญขึ้น สามารถรับน้ําหนักและตานทานแรงดึงจากการปะทะ
ของแรงลมที่กระทําตอโครงสราง 
      (2) โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสากล 
จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม กอสรางศูนยจําหนายสินคาผลิตภัณฑ
ชุ มชน และศูนยบริการนั กทองเที่ ยว.Dino.Park.ตํ าบลโนนทัน              
อําเภอเมืองหนองบัวลํ าภู  จั งหวัดหนองบั วลําภู  งบประมาณ 
31,992,500.บาท หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู ของเปลี่ยนแปลงประเภทงาน จากเดิม กอสรางอาคาร 
คสล. (หลังคาทรงจั่ว).เปลี่ยนเปน.กอสรางอาคาร คสล. (อาคาร              
ทรงโมเดิรน) 
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      (3) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการ
ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีลุมแมน้ํา
โขง (บนเสนทางโรแมนติก.รูท (Romantic.Route) และนาคี รูท 
(Nakhee.Route)) จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม ยกระดับมาตรฐาน
และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.2195 ผิวทางพาราแอสฟลต หนา 
0.05 เมตร ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน.–.ปากคาน ชวง กม.
15+000.–.กม.18+000 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง 3.000 
กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000.บาท หนวยดําเนินงาน คือ             
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) เปลี่ยนเปน กิจกรรม ยกระดับมาตรฐาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2195  ผิวทาง
แอสฟลต หนา.0.05.เมตร ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงคาน.–.         
ปากคาน ระหวาง กม.15+000.–.กม.18+000 อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท 
หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) 
 1.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด          
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2565 
จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม ไดแก 
       (1) โครงการพัฒนาการทองเที่ ยวเชิ งอัตลักษณ           
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติกรูท 
( Romantic. Route)  แล ะน าคี  รู ท  ( Nakhee.Route) )  จํ า น วน             
1 กิจกรรม คือ กิจกรรม กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกและใหบริการ
นักทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูลังกา บริเวณทางขึ้นพระธาตุเจดีย 
(หนวยพิทักษชั่วคราวพระธาตุเจดีย) งบประมาณ 4,448,000 
บาท หนวยดําเนินงาน คือ อุทยานแหงชาติภูลังกา เปลี่ยนเปน 
กิจกรรม งานปรับปรุงทางหลวงชนบทสาย บก..3009.แยก.ทล.212.–
.บานโนนจําปาทอง อําเภอเมือง, เซกา, บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
งบประมาณ 4,448,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวง
ชนบทบึงกาฬ 
 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
ประธาน 4.3.การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ขั้นกรรมาธิการ 

            (1) สํ านั กงบประมาณ แจ งการ เตรียมการชี้ แจ ง
งบประมาณรายจ า ยประจํ าป งบประมาณ พ .ศ .  2566                      
ขั้นกรรมาธิ การ  ตามปฏิ ทินงบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 กําหนดใหมีการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
เพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ในวันพุธท่ี 1 ถึงวันพฤหัสบด ี             

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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ที่  2  มิ ถุนายน  พ .ศ .  2565 และคาดว าจะ มีการประชุ ม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันจันทรที่ 6 มิถุนายน 
2565 ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมและเพื่อใหการชี้แจงตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงใหหนวยรับงบประมาณจัดเตรียมเอกสาร
เพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณตามแนวทางการเตรียม             
ความพรอม และแบบฟอรมคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566   

 ท้ังนี้ กลุมจังหวัดฯ ไดจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นกรรมาธิการ 
จํานวน 80 ชุด เสร็จเรียบรอยแลว  และไดนําสงใหรัฐสภา และ
หนวยงานที่เก่ียวของดวยแลว  
 (2) การประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา           
ศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2566 วุฒิสภา กําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดเขารวม
ประชุมชี้แจงตอคณะกรรมการธิการวิสามัญฯ ในระหวางวันที่            
27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 โดยใหจัดสงเอกสารไปยัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จํานวน 70 ชุด 

 ท้ังนี้ กลุมจังหวัดฯ ไดแจงใหจังหวัดในกลุมจังหวัดจัดทํา
ขอมูลตามแนวทางการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงขอให
จังหวัดไดดําเนินการจัดสงขอมูลใหกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่             
3 0  มิ ถุ น า ยน  2 5 6 5 เ พ่ือ จะ ไ ด ร วบ ร ว ม  แล ะนํ า ส ง ต อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  

มติที่ประชมุ    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ประธาน 5.1.ขอความเห็นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจาย             
เปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K)   

  (1) จังหวัดหนองบัวลําภู ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ         
เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ
โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการคา          
การลงทุน และสนับสนุนการเกษตรทั้งระบบ กิจกรรม ปรับปรุงถนน
สายบานนาดี ตํ าบลหันนางาม – บานโนนสะอาด.ตําบลนากอก           
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 21,000,000 บาท 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลําภูโดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสราง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เปนเงิน จํานวน 154,490.47 บาท 

 

  (2) จังหวัดอุดรธานี ขอรับการสนับหนุงบประมาณ        
เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได 
(คา K) จํานวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม จํานวน 423,326.89 บาท 
ประกอบดวย 
  (2.1) โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแหลง
ทองเที่ยวพิพิธภัณฑบานเชียง งานกอสรางอาคารศูนยตอนรับ
นักทองเที่ยว ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี           
ในวงเงินงบประมาณ 20,850,000 บาทโดย สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ไดวาจาง บริษัท วลัยรัตนการโยธา จํากัด 
ตามสัญญาจางเลขที่ ยผจ.อด.002/2563 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 
เริ่มสัญญาจางวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดสัญญาจางวันที่         
19 เมษายน 2564 เปนเงินทั้งสิ้น 17,880,000 บาท    
             ทั้งนี้ ขอรับเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได (คา K) จํานวน 311,878.89 บาท 
  ( 2 . 2)  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ก ส           
เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทาง          
การทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ํ าโขง บนเสนทางโรแมนติกรูท 
( Romantic.Route).แ ล ะ น า คี รู ท . ( Nakhee.Route).กิ จ ก ร ร ม 
ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic.Concrete สาย บานนาโฮง - 
บานทุงกวางพัฒนา ตําบลนาไหม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ตามสัญญาเลขที่  ขทช.อุดรธานี/
1/2564 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ขอรับเงินชดเชยคา
งานกอสรางตามสญัญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 50,211 บาท 
  (2.3) โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบสา ธารณูป โภค เ พ่ือ รอ งรั บการค า  ก ารล งทุ น                 
และสนับสนุนการเกษตร ทั้งระบบ กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete บานหวยสําราญ ตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ตามสัญญาเลขที่ 
ขทช.อุดรธานี/2/2564 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ขอรับ
เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
จํานวน 61,237 บาท  
 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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 ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ข อ ง จั ง ห วั ด               
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
(เพิ่มเติม) กรณีการจายเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญา          
แบบปรับราคาได (คา K) มติคณะกรรมการบูรณาการ นโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.)  ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี            
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธานโดยเห็นชอบหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติ ของจั งหวัด และกลุ มจั งหวั ดป ร ะ จํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (เพิ่มเติม) กรณีการจายเงิน
ชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญา แบบปรับราคาได (คา K)  

เพ่ือใหการบริหารจัดการของจังหวัดและกลุมจังหวัดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน มาเพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการ ดังนี้  

   (1) กรณกีารจายเงินชดเชยคา K ใหเจียดจายจากเงินเหลือจาย              
ในการดําเนินโครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัดเปนลําดับแรก
และจากงบบริหารจัดการเปนลําดับตอมา 
   (1.1) กรณีจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหนําเงินเหลือจาย
หรืองบบริหารจัดการ ไปจายเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางฯ (คา K) 
ได โดยใหจัดทําคําขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี ทั้งนี้ ให ก.บ.จ.            
และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 
ทราบภายใน 15 วั น นั บแต วั นสิ้ นไตรมาส ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ต ิ                   
ใหเปลี่ยนแปลงโครงการ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบ กรณี การจายเงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญา
แบบปรับราคาได (คา K) ประกอบดวย จังหวัดหนองบัวลําภู 
จํานวน 154,490.47 บาท และจังหวัดอุดรธานี จํานวน 
423,326.89 บาท เปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติฯ 
และสงเรื่องให อ.ก.บ.ภ.  เพื่อทราบ ตอไป 

 ประธาน 5.2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณี เงินพับไป โดยผลของ
กฎหมาย โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิต           
และผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมยอย           
การเพิ่มมูลคาจากน้ํายางสด (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา)  

       (1) จังหวัดบึงกาฬ แจงกลุมจังหวัดฯ ตามหนังสือ  
ด วนที่ สุ ด  ที่  บก  0017 .2/5620 ลงวั นที่  เ รื่ อ ง  ขอรั บ                   
การสนับสนุนงบประมาณ กรณี เงินพับไปโดยผลของกฎหมาย 
โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑ              
จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมยอย การเพ่ิมมูลคาจาก         
น้ํายางสด (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา) จํานวน 5,033,434.78 บาท 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
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เพ่ือนําไปชําระหนี้ตามขอผูกพันสัญญาชดเชยงบประมาณที่ถูกพับไป          
โดยผลของกฎหมาย. 
 หลักการและแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
(เพิ่มเติม) (มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.)  ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2565)  

1. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือชดเชยเงินถูกพับไป        
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ          
และแนวทางปฏิบัติการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือชดเชยเงิน
ถูก พับไปของจั งหวัดและกลุ มจั งหวัด  เฉพาะงบประมาณ                
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2563 
โดยใหดําเนินการ ดังนี ้

 1.1 ขอใหจังหวัดและกลุมจังหวัดใชงบประมาณ
เหลือจายจากงบประมาณรายจายปปจจุบัน หรือขอปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณจากโครงการที่ไมสามารถ
ดําเนินการได/ดําเนินการไมแลวเสร็จไปชดเชยเงินที่ถูกพับไป            
โดยใหผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนากลุมจังหวัดนําเสนอคําขอ
โอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.         
หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบ
แลว ใหจัดสงคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝายเลขานุการ 
ก.บ.ภ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง กอนเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค และแจงเวียน อ.ก.บ.ภ.ภาค 
เพ่ือทราบตอไป ทั้งนี้ ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดเรงดําเนินการ          
ใชงบประมาณเหลือจายไปชดเชยเงินถูกพับไปใหแลวเสร็จ            
กอนเสนอดําเนินโครงการใหม 

ทั้งนี้ เงินเหลือจายจํานวน 2,068,944 บาท รวมเงิน
จังหวัดบึงกาฬที่จะแจงสงคืน จํานวน 18,000 บาท หลังจาก
จายเงินชดเชยคา K ใหกับจังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี
ไปแลว จํานวน 577,817.36 บาท มียอดเงินคงเหลือ จํานวน 
1,491,126.64 บาท  

 

มติที่ประชมุ เห็นชอบ ใหนําเงินเหลือจาย จํานวน 1,491,126.64 บาท   
ไปจายคาชดเชยเงินถูกพับไป กรณี โครงการเสริมสรางความ     
โดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง 
กิจกรรมยอย การเพิ่มมูลคาจาก น้ํายางสด (โรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑยางพารา) เพราะเปนไปตามหลักเกณฑ และสงเรื่องให 
อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ ตอไป  
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ประธาน 5.4 การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ทบทวนในรอบป 2567  

  เ พ่ื อ ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ว า ด ว ย                   
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
มาตรา 13 ก.บ.ก. มีอํานาจหนาที่จัดทําแผนพัฒนากลุ มจังหวัด
เสนอตอที่ประชุมตามมาตรา ๑๙  เพ่ือรับฟงความคิดเห็นประกอบกับ 
มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่.2/2564.
เ ม่ือวันที่ .14.กรกฎาคม .2564. ให จั งหวัดและกลุ มจั งหวั ด 
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
พ.ศ..2566.–.2570.เพ่ือใหแผนทันสถานการณ และใชเปนกรอบ
และทิศทางในการจัดทํ าแผนปฏิบัติ ราชการประจํ าปของ จั งหวัด             
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

  ทั้งนี้ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1            
ขอความเห็นชอบในการจัดประชุมทบทวนแผนฯ ในระหวางวันที่ 
21 – 22 กรกฎาคม 2565    

ประธาน  การประชุมทบทวนแผนฯ ใหบรรจุสถานการณปจจุบัน 
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด อาทิเชน 

  - งานมหกรรมพืชสวนโลก  
  - รถไฟความเร็วสูง จีน – เวียงจันทน 
      - Thailand by Tour de France 
      - มหกรรมงานกีฬาแหงชาติ 
      ขอเสนอแนะ ใน 3 ประเด็น 

1. การทบทวนแผนฯ ป 2567 เห็นชอบในหลักการ           
ควรมีการคัดเลือกโครงการที่มีความพรอมฯ และมีเจาภาพในการรับ
โอนสินทรัพยหลังดําเนินการแลวเสร็จ 

2. ควรมีการถอดบทเรี ยนปงบประมาณถัดไป เชน 
ปงบประมาณที่ผาน 2564 – 2565 สวนใหญจะเปนงบลงทุน 
ผูรับจางเบิกจายครั้งเดียว ทําใหยอดการเบิกจายไมเปนไปตาม
เปาหมาย 

3. การจัดทําแผนฯ ป 2567 ใหเพ่ิมในเรื่องวิทยากร          
ผูปฏิบัติ และเชิญวิทยากรจากระทรวงมหาดไทยมาเปนแนะนําใน
เรื่องการเขียนแผนงานโครงการ 

มติที่ประชมุ เห็นชอบ 

 

 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายสาครินทร  จําปา 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร 
กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคฯ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 
      -      
 

*********************************** 
ปดประชุมเวลา 16.00 น.  
 
 
 

  ลงชื่อ   มาลินทร  พันธุเดช ผูจดรายงานการประชุม 

        (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช) 

      เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

ลงชื่อ ทิพานัน  สิงหดํา      ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (นางสาวทิพานัน  สิงหดาํ) 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 


