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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
คร้ังที่ 1/2565  

วันอังคารที ่22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษศลิปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี.  
 

 

ผูมาประชุม 
 

1. นายวันชัย  คงเกษม ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายสุวิทย  จันทรหวร   รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รองประธานกรรมการ 

3. นายพิชัยยา  ตุระซอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ 

4. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ 

5. นายเชาววรรธน กราบไกรแกว ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด 
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร           
และขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

6. นางสาวศศิกาญจน  กันทาธรรม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานงบประมาณ ที่ปรึกษา 
7. นางสาวกรรณิกา  จันทะบุรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ       

และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) 
กรรมการ 

8. นายวิทธิชัย  อานไธสง (แทน) ปลัดจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
9. นายสุชัมบดี  ขาวขํา (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
10. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
11. นายกมลชนก  เดชะศิร ิ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 
12. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานกรรมการเครือขายอาสาสมัครพิทักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

13. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความอยากจน 
อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

กรรมการ 

14. นางเกศษิณ  ลํามะยศ ผูแทนภาคประชาสังคม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กรรมการ 
15. นายสยาม  ศิลา ประธานสภาองคกรชุมชน อําเภอนาวัง  

จังหวัดหนองบัวลําภู 
 
 

กรรมการ 
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16. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
ระดับอําเภอ อําเภอเมืองหนองบัวลําภ ู 
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

กรรมการ 

17. นายอิทธิชัย  วิชิต ผูแทนภาคประชาสังคม อําเภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
18. นางพิกุล  นันทา ผูแทนภาคประชาสังคม อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
19. นายสวาท  ธรีะรัตนนุกูลชัย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

20. นางพัชรียา  พลับแกว (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการ 

21. นายณัฐพงศ  คําวงศปน หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

22. นางฐพัชรรดา  ธนนิทจิรานนท หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

23. นายฐากร  รุงเรือง (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

24. นายยศเสถียร  ทองปน (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย กรรมการ 
และผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ 

1. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
3. นางหนูพิน  คานทอง ประธานกลุมแมบานประมงบานหันเทา  

  อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
กรรมการ ติดภารกิจ 

4. นายภูวิศ  เพียงรวี ผูแทนภาคประชาสงัคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 
5. นางสาวนฤมล  รักษาภักดี ประธานสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

จังหวัดหนองคาย   
กรรมการ ติดภารกิจ 

6.  ขาราชการกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง กรรมการ กระทรวงมหาดไทย
ยังไมไดแตงตั้ง 

ผูเขารวมประชุม  
1. นายวันชัย  จันทรพร  รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี
2. นายพรพิทักษ อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
3. นายปฐมพร มั่งมา  ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
4. นายปริญญ  ปริญญไวกูณฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
5. นายปริภัทร ปูวัง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
6. นายพรเทพ ศรีวรานันท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธาน ี
7. นายพิมกวรฉัตร วายะโสภาสิร ิ นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ สํานักงบประมาณ  
8. นางสาวภัคธีมา ธิปญญา นักวิเคราะหงบประมาณปฏิบัติการ สํานักงบประมาณ 
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9. นางสาวกุสุมา คําเมืองคุณ ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและเฝาระวังทางวัฒนธรรม สวจ.อุดรธานี 
10. นายสามิตร เครือคํา  ผูอํานวยการกลุมงานสารสนเทศ สพจ.หนองคาย 
11. นางสิรินัฎฐ รักษเมือง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  
     รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย 
12. นางอุตสา จิตกระเสริม นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ สํานักงานพาณิชยจังหวัดหนองคาย 
13. นายสันติภาพ จันทํามา นายชางโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 
14. นายไพวรรน ตันนารัตน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 
15. นายยุรนันท รัตนา  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) 
16. นายปราโมทย จันทรวิทูร รอ.ขท.(ว)หนองคาย แขวงทางหลวงหนองคาย 
17. นายสุรศักดิ์ ภูขํา  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงหนองคาย 
18. นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธจังหวัดหนองคาย 
19. นางสาวสิรินาถ รักษาภักดี นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 
20. นางสาวทิพวรรณ หมื่นสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
21. นางรานีย ทาโพธิ์  แทน เกษตรจังหวัดเลย สํานักงานเกษตรจังหวัดเลย 
22. นายณภัทร ภทัรธราธร สํานักงานพื้นที่พิเศษ 5 
23. นายณัฐวุฒิ รัตนมณี  แขวงทางหลวงเลยที่ 1 
24. นายอภิศักดิ์ นอยบัว  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
25. นายณัฐพงษ มีโสภา  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
26. นายกาน โคตรชมพู  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 
27. นายกลาณรงค คนรู  ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู
28. นางสาวณัชชา พันธเพ็ง เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 
29. นายวชิระ พิมพแกว  ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติภูเกา – ภูพานคํา 
30. นายนิวัตร พรมโคตร  แทน เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ 
31. นายมาวิน ศรีแกว  แทน พาณชิยจังหวัดบึงกาฬ 
32. นายนิกร  ภูมิแสนโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
     สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
33. นางนภาพร  แกวสี  ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
     สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
34. นางสาวกชพร  วงศอาษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
     สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
35.  นางรสริน ศิริเกตุ  เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
36.  นางสาวมาลินทร  พันธุเดช เจาหนาทีส่ํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
37. นางสาวปริตา  พันแสง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
38. นางสาวรณิดา  โสภา เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  นายวันชัย   คงเกษม ผู วาราชการจังหวัดอุดรธานี/   
หั วหน ากลุ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ย ง เหนื อตอนบน  1            
เปนประธานท่ีประชุมและไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี ้ 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

  1.1.พระราชกฤษฎีกาว าดวยการบริหารงานเชิ งพื้ นที ่            
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565  ไดประกาศและมีผลบังคับใช              
ตั้ ง แ ต วั น ที่  20 สิ งหาคม 2565 ซึ่ ง ได บัญญั ติ ให ยกเลิ ก                   
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด          
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 รวมทั้งไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนที ่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565 มีผลทําใหคณะกรรมการ            
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจั งหวัดแบบบู รณาการ (ก .บ.ก . ) .ตามพระราชกฤษฎีกา               
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
และตามระเบียบขางตนสิ้นสภาพแลว โดยพระราชกฤษฎีกา             
วาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565              
มีจํ านวน 63 มาตรา ซึ่ งเมื่ อวันพุธที่  28 กันยายน 2565              
ไดมีการประชุมซักซอมการปฏิบัติภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ.พ.ศ..2565.โดยสรุป             
ผลการประชุม ประกอบดวย จํานวน 7 ประเด็น ดังนี้  
 (1) กล ไกลการดํ า เนินงานภายใต  พระราชกฤษฎี กา               
วาดวย การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565            
โดยผูแทนสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวย
กลไกการดําเนินงานภายใตการบริหารงานเชิง พ้ืนที่ชุดใหม                
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ คือ 
  - กําหนดการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
กรรมการ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รวมเปนกรรมการ 
เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย  
  - ตามกรอบระยะเวลาการดําเนินงานภายใตพระราชกฤษฎีกาฯ 
ภายหลังการประชุม.ก.น.บ..โดยมีการชะลอการจัดทําแผนพัฒนา             
และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัด ซึ่งจะไดกําหนด
กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
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 (2) ความเปนมาของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงาน
เชิง พ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 โดยผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สรุป คือ ความเปนมาในการตรา            
พระราชกฤษฎีกาฯ รวมถึงเหตุผล ความจําเปนท่ีจะตองกําหนด
กลไกการบริหารงานจากเดิมที่มีคณะกรรมการระดับนโยบาย 
จํานวน 2 ชุด ไดแก  ก.น.จ .  และ ก.บ .ภ.  ให เปนเอกภาพ                
โดยมี ก.น.บ. เปนกลไกหลักเพียงชุดเดียว เพ่ือใหการดําเนินการ       
เชิงพ้ืนที่มุงสูเปาหมายในการบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน 
อยางแทจริง 
 (3) การจัดทํางบประมาณ และการบริหารงบประมาณจังหวัด
และกลุมจังหวัด โดยผูแทนสํานักงบประมาณ สรุป คือ การดําเนินการ 
ภายใตกรอบระยะเวลาที่สภาพัฒนฯ ชี้แจง จังหวัดและกลุมจังหวัด 
จะสามารถจัดสงแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ และคําของบประมาณไดสอดคลอง กับปฏิ ทิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 (4) แนวทางการจัดซื้อจัดจาง การบริหารงบประมาณ     
และการบริหารพัสดุของจั งหวัดและกลุมจั งหวัด โดยผูแทน
กรมบัญชีกลาง สรุป คือ ใหถือปฏิบัติตามแนวทาง หลักเกณฑ            
และวิธีการ ที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดไวตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด              
ที่ กค (กวจ) 0405.2/3732 เรื่อง การมอบอํานาจในการจัดซื้อ
จัดจางของผูวาราชการจังหวัดใหกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ             
ที่ตั้งอยูในจังหวัดและกลุมจังหวัด ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 
 (5) การแตงตั้ง ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. แทนที่คณะกรรมการ          
ชุดเกาที่สิ้นสภาพไปตามผลบังคับใชของพระราชกฤษฎีกาฯ                  
โดยผูแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุป คือ จังหวัดและกลุมจังหวัด
สามารถดําเนินการแตงตั้ง.ก.บ.จ..และ.ก.บ.ก..ชุดใหม.โดยใช
หลักเกณฑ และวิธีตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกําหนดองคกร
ภาคประชาสั งคม อ่ืน และการกําหนด จํานวน หลัก เกณฑ                    
และวิธีการไดมาซึ่งผูแทนฝายตางๆ ในคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงาน            
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ลงวันที่  4 กุมภาพันธ 2552 
อันเปนการดําเนินการตามที่กําหนด ในมาตรา 59 ของพระราช
กฤษฎีกาฯ 
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 (6) แนวทางในการรับรองผลการประชุมของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
กรณีที่ไดมีการจัดประชุม ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. ไปแลวในหวง
ระยะเวลาหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาฯ มีผลบังคับใช โดยผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุป คือ เทียบเคียงคําวินิจฉัย
ของกฤษฎีกาฯ กรณีดังกลาว โดยให ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. ชุดใหม 
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ เปนผูใหสัตยาบันรับรองมติการประชุม              
ของคณะกรรมการที่สิ้นสภาพไป  
 (7) แนวทางการรับโอนสินทรัพย ที่เกิดข้ึนจากการดําเนิน
โครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัด ตามมาตรา 45 ของพระราช
กฤษฎีกาฯ โดยผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุป คือ          
ไดชี้แจงเจตนาของกฎหมายวามีเจตนาใหเอกชนและภาคประชาสังคม 
ไดมีสวนรวมในการรับผิดชอบคาใชจายในการดูแลสินทรัพยดังกลาว 
ทั้ งนี้  การรับ โอนสินทรัพยดั งกล าว ให เปนไปตามระเ บียบ 
หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัตติามที่กรมบัญชีกลางกําหนด   

1.2.การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด               
แบบบรูณาการ (ก.บ.ก.)  
        ตามมาตรา  15 แห งพระราชกฤษฎีก าว าด ว ย           
การบริหารงาน เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 กําหนดไววา 
ในกลุมจังหวัดหนึ่ งใหมีคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด          
แบบบูรณาการ คณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.บ.ก.” โดยใหดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบู รณาการ เรื่ อง การกําหนดองคกรภาคประชาสังคมอื่ น              
และการกําหนดจํานวนหลักเกณฑ และวิธีการไดมา ซึ่งผูแทนฝายตาง  ๆ
ในคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ลงวันที่           
4 กุมภาพันธ 2552 อันเปนการดําเนินการตามที่กําหนดในมาตรา 59     
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ              
พ.ศ..2565  
     กลุมจังหวัดฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ตามประกาศกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ลงวั นที่  18 พฤศจิกายน 2565 เรื่ อง รายชื่ อ                     
และองคประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 (อุดรธานี 
หนองคาย เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) โดยมีองคประกอบ และอํานาจ
หนาท่ี ดังนี ้ 
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 1.องคประกอบ 
 1.1  ผู ว าราชการจั งหวั ดอุดรธานี /หัวหน ากลุ มจั งหวั ด                                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปน ประธานกรรมการ  
  1.2 ผูแทนสํานักงบประมาณ เปนที่ปรึกษา  
  1.3 ผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัด เปนรองประธาน
กรรมการ  
  1.4 ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) เปนกรรมการ  
  1.5 นายกองค การบริ หารส วนจังหวั ดทุ กจั งหวั ด               
ในกลุมจังหวัดเปนกรรมการ 
  1.6 ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดละ 2 คน (มีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละสามป) เปนกรรมการ 
  1.7 ผูแทนภาคเอกชน จํานวน 2 คน (มีวาระอยูในตําแหนง 
คราวละสามป) เปนกรรมการ 
  1.8 ผู แทนหนวยงานปฏิบัติ การดานความมั่นคง           
(ปลัดจังหวัดอุดรธานี) เปนกรรมการ 
  1 .9  รองผู ว า ราชการ จั งหวัดที่ ไ ด รับการแต งตั้ ง            
จากปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนกรรมการและเลขานุการ 
  1 .10 หั ว หน าสํ านั ก งาน จั งหวั ด ในกลุ มจั งห วั ด                   
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 2. อํานาจและหนาที่ 
 2.1 วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงาน 
แบบบูรณาการในกลุมจังหวัดเปนไปตามหลักการตามมาตรา 7 
นโยบายและระบบที่ ก.น.บ. กําหนด 
 2.2 จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอตอที่ประชุม          
ตามมาตรา 24 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
 2.3 สงเสริมและประสานความรวมมือการพัฒนาให
เปนไปตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดอยางยั่งยืน 
 2.4 วิเคราะห บูรณาการ และจัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัดและคําของบประมาณรายจายประจําป 
ของกลุมจังหวัด เพ่ือนําเสนอตอ ก.น.บ. 
 2.5 กํากับ ใหคําแนะนํา ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุมจังหวัด เพ่ือรายงานให ก.น.บ. ทราบ 
 2.6 เสนอปญหาและแนวทางการแกไขปญหา รวมทั้ง
อุปสรรคตอการพัฒนากลุมจังหวัดตอ ก.น.บ. เพ่ือพิจารณา 
 2.7 แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการแทนหรือปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย 
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 2.8 ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามที่พระราชกฤษฎีกานี้หรือตาม ที่ ก.น.บ. 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2565 

  กลุ มจั งห วั ด ภ าคตะวั นออก เ ฉี ย ง เห นื อตอนบน  1                  
ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกรที่ 2 กันยายน 2565 
โดยเบื้องตนไดจัดสงรายงานการประชุมใหกับคณะกรรมการไดตรวจสอบแลว 
ตามหนังสือ ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 4154 และ ว 4155 ลงวันที ่
15 กันยายน 2565 ซึ่งไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ.
ที่ http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th/new/ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม ก.บ.ก. เ พ่ือทราบและตรวจสอบแล วแต เนื่ อ งด วย
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ชุดเกา           
ไดสิ้นสภาพไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 จึงตองให ก.บ.ก. ชุดใหม เปนผูให
สัตยาบันรับรองมติการประชุม.ก.บ.ก. ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันศุกรที่           
2 กันยายน 2565 ในวาระการประชุมที่ 4.1.กอน เพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่ผานมา   

มติที่ประชมุ     เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
 

  3.1.รายงานผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม              
กันไวเบิกเหล่ือมป.จํานวน 149,717,044.08 บาท ขอมูล              
ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ประกอบดวย 

       1. จังหวัดเลย จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม 
งบประมาณ 16,834,526.23 บาท 

   ผ ล ก า ร เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ โ ค ร ง ก า ร             
ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565.( กันเงินไว เบิก เหลื่อมป )  จํ านวน               
2 โครงการ 2 กิจกรรม วงเงิน 16,834,526.23 บาท ดังนี ้

 

 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายเชาววรรธน กราบไกรแกว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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  1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถี
ชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic.Route) 
และ นาคี รูท (Nakhee Route)) จํานวน 1 กิจกรรม คือ 
     1 . 1 . กิ จ ก ร ร ม  ย ก ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น                   
และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 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  
โดยมีแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย) เปนหนวยรับผิดชอบ
โครงการ ลงนามสัญญา 29,380,000 บาท เริ่มตน 30 มีนาคม 2565 
สิ้ น สุ ด  2 5  กั น ย า ย น  2 5 6 5  กั น เ งิ น ไ ว เ บิ ก เ ห ลื่ อ ม ป 
13,746,526.23 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายเรียบรอย 

  2. โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ 
เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท 
( Romantic.Route).และ .น าคี . รู ท . ( Nakhee.Route)) จํ าน วน            
1 กิจกรรม คือ 
     2.1 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนซุมดอกไมงาม 
เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง อั ต ลั ก ษ ณ ก ลุ ม จั ง ห วั ด                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตําบลหนองบัว อําเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย พื้นที่ ไมนอยกวา 340 ตารางเมตร.งบประมาณ 
3,161,000 บาท โดยมีที่ทําการปกครองอําเภอภูเรือ เปนหนวย
รับผิดชอบโครงการ.ลงนามสัญญา 3,088,000 บาท เริ่มตน            
31 มีนาคม 2565 สิ้นสุด 29 กรกฎาคม 2565 กันเงินไวเบิก
เหลื่อมป 3,088,000 บาท ผลการดําเนินงานไดรอยละ 70            
อยูระหวางการดําเนินการติดตั้งโครงเหล็กเขากับฐานราก  

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
       2.  จั งหวัดหนองบั วลํ าภู  จํ านวน  3  โครงการ            

4 กิจกรรม งบประมาณ 70,351,617.85 บาท 
   1.  กิ จกรรม ปรับปรุ งถนน พระพุทธชยันตี             

วัดดอยเทพสมบูรณ  ตํ าบลหนองบั ว  อํา เภอเมือง  จั งหวั ด
หนองบัวลําภู .งบประมาณ 4,990,000 บาท เบิกจายแลว             
จํานวน 2,994,000 บาท ผลการดําเนินงานไดรอยละ 95              
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2565 

 
 
 
 
 
 

นายกลาณรงค  คนรู 
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร           
และขอมูลเพ่ือการพัฒนาจงัหวัด 
สํานักงานจงัหวัดหนองบัวลําภ ู
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   2. กิจกรรม กอสรางผิวจราจร ระบบระบายน้ํา 
และติดตั้งอุปกรณอํานวยความปลอดภัย (ชองเขาขาด) ทางหลวง
หมาย เ ล ข  2 14 6  ต อนหน อง บั ว ลํ า ภู  - เ ขื่ อ น อุบลรั ต น                    
กม .51+800 - 52+900 และ 53+949 - 55+000               
อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 29,900,000 บาท 
เบิกจายแลว จํานวน 23,664,382 บาท ผลการดําเนินงาน         
ไดรอยละ 95 จะไดมีการตรวจรับงานประมาณตนเดือนธันวาคม 2565 

   3..กิจกรรม.กอสรางศูนยจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ 
ชุมชนและสงเสริมการทองเที่ยว Dino Park งบประมาณ 31,800,000 บาท 
เบิกจายแลว จํานวน 3,180,000 บาท ผลการดําเนินงาน          
ไดรอยละ 40 คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในสัญญา คือ
ประมาณ เดือนมีนาคม 2566 

   4 .  กิจ กรรม  ก อส ร า งป า ยประชาสั มพั น ธ 
@NONGBUALAMPHU.ง บ ป ร ะ ม า ณ  3 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . บ า ท            
อยูระหวางการเปดพ้ืนที่กอสราง ณ สถานที่ดําเนินการ ซึ่งจากการ
ตรวจลักษณะดินในเบื้องตน จะตองมีการปรับแบบใหเขากับสภาพ
พ้ืนที่จริงอีกครั้ง อยูระหวางดําเนินการและเบิกจายงบประมาณ 

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
       3. จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม 

งบประมาณ 62,530,900 บาท  
  จังหวัดบึงกาฬ ไดเสนอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี ้
  1) กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางหลวง
หมายเลข 2026 ตอนควบคุม 0100ตอนหนองหิ้ง - เหลาหลวง 
ระหวาง กม.28+000 - กม. 29+930 ต.โพธิ์หมากแขง อ.บึงโขงหลง 
จ.บึงกาฬ (บริเวณทางแยกเขาหาดคําสมบูรณ) ระยะทาง 1.930 กิโลเมตร 
งบประมาณตามสัญญา 49,979,000 บาท โดยมีแขวงทางหลวง
บึงกาฬ เปนหนวยดําเนินการ เบิกจายครบทั้งจํานวน เมื่อวันท่ี             
14 พฤศจิกายน 2565 

  2) กิจกรรมปรับปรุงทางถนนเขาแหลงทองเที่ยว  
ภูสิงห (หินสามวาฬ) สามแยก ทช.บก.3007 ภูสิงห หินสามวาฬ        
อ . เมื อง บึ งกาฬ จ .บึ งกาฬ วง เ งิน งบประมาณตามสัญญา 
15,220,000 บาท เบิกจายแลวจํานวน 9,394,500 บาท             
คิดเปนรอยละ 58.72 คงเหลือยังไมเบิกจาย 5,825,000 บาท           
โดยจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2565 คาดวาจะแลวเสร็จ
และเบิกจายกอนสิ้นสุดสัญญา  

มติที่ประชมุ      รับทราบ 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
 



~ 11 ~ 
 

  3.2.รายงานผลการเบิกจายงบประมาณโครงการ            
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 3 โครงการ 10 กิจกรรม 
งบประมาณ จํานวน 303,263,900 บาท ขอมูล ณ วันที่           
18 พฤศจิกายน 2565 ประกอบดวย 

 

ท่ี จังหวัด งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
 คงเหลือ

ท่ียังไมเบิกจาย
รอยละ

1 กลุมจังหวัดฯ 3,000,000.00              152,060.00                 5.07 2,847,940.00              94.93

2 อุดรธานี 100,400,000.00           15,000.00                  0.01 100,385,000.00           99.99

3 หนองคาย 49,400,000.00             30,000.00                  0.06 49,370,000.00             99.94

3 เลย 70,163,900.00             15,000.00                  0.02 70,148,900.00             99.98

5 หนองบัวลําภู 29,900,000.00             -                           0.00 29,900,000.00             100.00

6 บึงกาฬ 50,400,000.00             16,544.00                  0.03 50,383,456.00             99.97

รวมท้ังสิ้น 303,263,900.00      228,604.00             0.08 303,035,296.00           99.92
 

 โดยขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด นําเสนอขอมูลรายงาน
สถานะการดําเนินงานเปนรายโครงการ พรอมปญหา อุปสรรค               
ขอแกไขตามลําดับ 
 (1) จังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม 
งบประมาณ 100,400,000 บาท 

      ประกอบดวยงบลงทุน จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม 
ไดแก 

   1.  กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการคา
ทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2410           
ตอนควบคุม 0100 ตอน บานเหลา – ดอนกลอย ชวง กม.5+000 – 
กม.7+000 และ 12+700 – กม.14+700 ตําบลสามพราว  
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวง
อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) อยูระหวางหาตัวผูรับจาง ซึ่งคาดวา           
จะไดตัวผูรับจางประมาณเดือนธันวาคม 2565 

   2. กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด.
3091 แยกทล.210 บานหนองหิน ตําบลนาดี อําเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี - บานบอน้ําฝงซาย ตําบลหมูมน อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี อยูระหวางหาตัวผูรับจาง ซึ่งคาดวาจะไดตัวผูรับจาง
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2565 

   3. งบบูรณาการฯ จํานวน 400,000 บาท            
อยูระหวางดําเนินการ 

มติที่ประชมุ      รับทราบ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดอุดรธาน ี
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  (2) จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม 
งบประมาณ 49,400,000 บาท ประกอบดวย 

   1. กิจกรรม พัฒนาทางหลวงผานยานชุมชน          
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700  ตอน น้ําสวย - สะพาน
มิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหวาง กม.506+900 
– กม.507+900 หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงหนองคาย 
ไดตัวผูรับจางแลว คาดวาจะลงนามในสัญญาปลายเดือนธันวาคม 2565 
ไมมีปญหาและอุปสรรค 

   2.งบบูรณาการฯ จํานวน 400,000 บาท            
อยูระหวางดําเนินการ 

มติที่ประชมุ      รับทราบ 
  (3 )  จั งหวั ด เลย  จํ านวน 2  โครงการ 4  กิจกรรม 

งบประมาณ 70,163,900 บาท   
  ผู ว า ราชการจั งหวัด เลยได อนุ มั ติ โ ครงการ          
และมอบอํานาจการจัดซื้อจัดจางแลว อยูระหวางดําเนินงาน            
ตามโครงการ 

มติที่ประชมุ      รับทราบ 

  (4) จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม 
งบประมาณ 29,900,000 บาท  
  1..กิ จ กร รม . อุทยานกา ร เ รี ยน รู ไ ด โน เส า ร             
และสวนน้ําหาดโนนยาว (Dino Water Park) อยูระหวางปรับแบบ
กอสราง เนื่องจากสภาพปจจุบันมีน้ําทวมขังบริเวณพ้ืนที่ดําเนินงาน 
ซึ่งจําเปนตองมีการปรับแบบ เพ่ือใหเขากับพ้ืนท่ีดําเนินงาน 
  2. งบบูรณาการฯ จํานวน 400,000 บาท            
อยูระหวางดําเนินการ 

มติที่ประชมุ      รับทราบ 

       (5) จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม 
งบประมาณ 50,400,000 บาท 

 จังหวัดบึงกาฬ ไดรับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว            
ใหไดมาตรฐาน เพ่ือรองรับเสนทางการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ            
และสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทาง       
โรแมนติกรูท และนาคีรูท) จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี ้

นายพิชัยยา  ตุระซอง 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

นายเชาววรรธน กราบไกรแกว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

นายกลาณรงค  คนรู 
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร           
และขอมูลเพ่ือการพัฒนาจงัหวัด 
สํานักงานจงัหวัดหนองบัวลําภ ู
 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน)ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
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1. กิ จกรรมปรับปรุ งถนนลาดยางสาย บก.3009             
แยก ทล.212 บ านโนนจําปาทอง อ.เมืองบึ งกาฬ อ.เซกา           
และ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทางรวม 3.8 กิโลเมตร งบประมาณ 
30,000,000 บาท โดยมี แขว งทางหลวงชนบทบึ ง กาฬ           
เปนหนวยดําเนินการ เสนอเรื่องแจงคืนงบประมาณ จํานวน 
3 ,550 ,000 บาท เนื่ อ ง จ ากบริ เ วณก อส ร า งร ะยะทา ง             
0.448 กิโลเมตร งบประมาณ 3,550,000 บาท จะไดชี้แจง
รายละเอียด ในวาระที่ 4.2 

2. กิจกรรมงานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.4015 
แยก ทล. 2026 – น้ําตกถ้ําพระ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง 
3.2 กิโลเมตร อยูระหวางหาตัวผูรับจาง คาดวาจะลงนามในสัญญา
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 

3. คาใชจายกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 400,000 บาท 
ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬไดอนุมัติการใชจายแลว และมีผลเบิกจาย
จํานวน 16,544 บาท 

มติที่ประชมุ      รับทราบ 

ประธาน  3.3.การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1      
พ.ศ. 2564 – 2565  

  กลุ มจั งหวั ดฯ ได จั ดทํ าโครงการประเมิ นผลสัมฤทธิ ์           
โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําป ของกลุ มจั งหวัดฯ                   
พ.ศ. 2564 – 2565 โดยแตงตั้งคณะทํางานฯ ประกอบดวย           
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวันชัย จันทรพร) กรรมการ                    
และเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ก. หัวหนาคณะทํางาน,            
ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขตหนองคาย ที่ปรึกษาโครงการ,คลังจังหวัดอุดรธานี,          
ส ถิ ติ จั งห วั ด อุดรธานี , หั วหน ากลุ มยุ ทธศาสตร การ พัฒนา                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สป.) รวมกับเจาหนาที่กลุมงานบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด เปนคณะทํางาน พรอมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะทํางานฯ รวมกับทีมอาจารยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขตหนองคาย และไดมกีารลงพ้ืนที่เก็บขอมูลในลักษณะปลาย
ปดทุกโครงการ/กิจกรรม และปลายเปด โดยวิธีเลือกสุมตัวอยาง
จากประเด็นการพัฒนาที่มีลักษณะเปนโครงการ/กิจกรรมงบลงทุน
ขนาดใหญ และงบดําเนินงาน ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จ                
ครบทุกจังหวัด โดยจากการประเมินพบวา 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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     - โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป              
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2564 - 2565 
เปนไปตามวัตถุประสงค การใชจายเงินงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์                
และในภาพรวมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เกิดประสิทธิผล          
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว มีขอเสนอแนะ ประกอบดวย 

1. เพ่ือใหบรรลุเปาหมายประเด็นการพัฒนาไดมากข้ึน 
และเพื่ อลดผลกระทบด านลบที่ อาจ เ กิด ข้ึน  จากกิจกรรม              
ควรดําเนินการขับเคลื่อนในดานตางๆ เพ่ิมเติม อาทิเชน การกอสราง
ถนนบางสวนยังขาดไฟฟาสองสวาง ทางระบายน้ํา หรือสัญญาณ
จราจรเพื่อความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมกอสรางพ้ืนที่สงเสริม          
การทองเที่ยวยังขาดสาธารณูปโภคที ่จําเปน อาทิเชน หองน้ํา 
พื้นที่จอดรถ หรือโซนธุรกิจสงเสริมการคาขายผลิตภัณฑในพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ หากมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมใหเกิดความ
ตอเนื่องเชื่อมโยงและสอดคลองกัน เชน การสงเสริมผลิตภาพ          
การเพาะปลูกไมดอกไมประดับ กอนดําเนินกิจกรรม การจัดแสดง
นิทรรศการ หรือการสงเสริมการขายจะทําใหเกิดประสิทธิภาพ                    
และบรรลุเปาหมายไดมากขึ้น  

2. จากการประเมินพบวาหากโครงการ/กิจกรรม             
มีการประชาคม ในพ้ืนที่กอนการดําเนินโครงการ จะทําใหไดขอมูล
สํ าคัญที่ ทํ า ให การดํ า เนิ นงาน ราบรื่ นและมี ประสิ ทธิ ภาพ                     
ซึ่ งในการประเมินพบวาโครงการ/กิจกรรม บางส วนยั งขาด                
การประชาคมในพ้ืนที่กอนการดําเนินโครงการ ทําใหชุมชนใกลเคียง
ไมมีสวนรวมในการระบุความตองการหรือแสดงความคิดเห็น 
รวมถึงทําใหขาดขอมูลในพ้ืนที่ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานเกิดความ
ลาชาของการดําเนินโครงการ 

3. การดําเนินโครงการควรมีการระบุ.ผูมีสวนไดสวนเสีย           
ในโครงการใหครอบคลุมทุกส วน และควรสื่ อสารให ข อมู ล               
แกผูมีสวนไดสวนเสียอยางทั่วถึง เพ่ือใหเกิดความเขาใจในเปาหมาย
และวัตถุประสงค ของโครงการ รวมถึงใหประชาชนมีสวนรวม            
ในการใหขอคิดเห็น ซึ่ งขอมูลดังกลาวสงผลถึงการใหขอมูล          
ที่เก่ียวของและยอมรับโครงการดวยเชนกันซึ่งโครงการที่ดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 บางสวนยังขาดการดําเนินงาน 
ในสวนนี้ 

ทั้งนี้ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1           
ไดจัดสงรูปเลมการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ใหจังหวัดในกลุมจังหวัด          
และหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เรียบรอยแลว 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 
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  3.4.โครงการตรวจติดตาม เรงรัด การเบิกจายงบประมาณ                   
และติ ดตามผลการดํ าเนิ นงาน โครงการตามแผนปฏิ บั ติ 
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่กันเงินไวเบิกเหลื่อมปและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประกอบดวย 
 1..ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดแตงตั้งคณะทํางานตรวจติดตาม 
เรงรัด การเบิกจายงบประมาณ และติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กันไวเบิกเหลื่อมป และงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามคําสั่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ที่ 23/2564  ลงวันที่  13 ธันวาคม 2564 โดยประกอบดวย              
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ประธานคณะทํางาน 
หัวหน ากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี คลังจังหวัดอุดรธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี                 
ผูแทนภาคประชาสังคม (คณะกรรมการ ก.บ.ก.) และเจาหนาที่             
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ เปนคณะทํางาน  
 ทั้ งนี้  คณะทํา งานฯ มีขอสั ง เกตและข อ เสนอแนะ           
ในภาพรวมจากการลงพ้ืนที่ตรวจติดตามฯ ที่ผานมา ไดแก 

(1) หนวยดําเนินการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ                   
มีการประกาศจัดซื้อ จัดจาง มีความลาชา 

(2) เม่ือมีการกอหนี้ผูกพันแลวผูรับจางเขางานพื้นที่
ลาชา สงผลใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 

(3) การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามงวดงาน 
สวนใหญงบลงทุนจะเบิกจายงวดเดียว 

คณะทํางานฯ จึงไดมีขอเสนอแนะใหหนวยงานดําเนินการ ดังนี้ 
(1) ควรระบุการเบิกงวดงานลวงหนาไว ใน.TOR 

เพ่ือใหผูรับจางสามารถดําเนินงาน สภาพคลองได 
(2) เมื่อโครงการ/กิจกรรม กอหนี้ผูกพันแลวขอให

เรงรัด กําชับ ผูรับจางเขาพ้ืนที่ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงาน 
ตามงวดงานในสัญญาจาง เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ไมตองกอหนี้ผูกพันขามปซึ่งจะสงผลตอการบริหารงบประมาณ          
ในภาพรวม 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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(3) เรงรัดการเบิกจายตามงวดงาน ในสัญญาจาง  
และเรงรัดการดําเนินงานเพ่ือใหการดําเนินงานแลวเสร็จภายใน
สัญญา   
 2.  ป งบประมาณ พ.ศ .  2566 ไดแต งตั้ งคณะทํ างาน                
ตรวจติดตาม เรงรัด การเบิกจายงบประมาณ และติดตามผล          
การดํ า เนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจํ าป             
ของกลุมจังหวัด ท่ีกันเงินไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ. 2565  และโครงการ       
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2566 ตามคําสั่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
ที่ 23/2564 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยประกอบดวย           
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ประธานคณะทํางาน 
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 คลังจังหวัดอุดรธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
ผูแทนภาคประชาสังคม (คณะกรรมการ ก.บ.ก.) และเจาหนาที่กลุมงาน
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ เปนคณะทํางาน โดยไดมีหนังสือแจง
คณะทํางานฯ และแจงจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ในการกํากับดูแล ติดตาม 
เร งรัด การเบิกจ ายงบประมาณ และติ ดตามผลการดํ าเนินงาน  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กันเงินไวเบิกเหลื่อมป และ.พ.ศ. 2566.          
เพ่ือรับทราบความกาวหนา ปญหาในการดําเนินงาน พรอมให
คําแนะนํา แนวทางการดําเนินงานใหกับหนวยดําเนินการ เพ่ือใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค                
ใหหั วหน ากลุมจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน ๑              
หรือผูไดรับมอบอํานาจทราบ  

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

  3.5 เปาหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 
2570 และนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจัดทําแผนของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567   
  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ              
แจงมตคิณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
เปาหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 –.2570           
และนโยบาย หลักเกณฑ  และวิธีการจัดทําแผนของจังหวัด          
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 –.2570        
ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) 
เสนอ เพ่ือใหกลุมจังหวัดและสวนราชการในจังหวัดรับทราบ
เปาหมายและแนวทางการพัฒนาภาคฯ และสามารถจัดทํา

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
ประกอบดวย  
 1. เปาหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีทิศการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 
2570 คือ เปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจขออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” 
ตามแนวคิด  การเปนฐานการผลิตของประเทศที่ เ ปนมิตร           
กับสิ่งแวดลอม เปนประตูเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน เพ่ือสราง
โอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับ
คุณภาพชีวิต ประชาชน 3G Green-Gate-Growth 

 2. นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจัดทํา ประกอบดวย 
  2.1 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด             
พ.ศ.  2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจํ าป งบประมาณ                
พ.ศ. 2567 ไดแก 
   ( 1 )  น โ ย บ า ย ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด             
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
   (2) หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
  2.2 หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไดแก 
   (1) หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
   (2) การจัดทําแบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัด
และกลุมจังหวัดขอรับการสนับสนุนจาก กระทรวง/กรม (แบบ จ.๓ 
: กรณีจังหวัด/ แบบ กจ.๓ : กรณีกลุมจังหวัด) 
   (3) กระบวนการและกําหนดการสงแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
   (4) การสรุปการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
  2.3 หลักเกณฑการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําป 
และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 3. ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับกลุมจังหวัด ประกอบดวย 2 มิติ 
ไดแก 

  - มิติเศรษฐกิจ จํานวน 11 ตัวชี้วัด ไดแก 
    1. อัตราการขยายตัวมลูคาผลติภณัฑมวลรวมกลุมจังหวดั   
    2. อัตราการขยายตัวภาคเกษตร 
    3. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 
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    4. อัตราการขยายตัวภาคบริการ 
    5. มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว 
    6. สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดกลุมจังหวัด 
    7. ผลิตภาพแรงงาน 
    8. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน 
    9. อัตราการวางงาน 
    10. รายไดจากการทองเที่ยว 
    11. อัตราการขยายตัวของรายไดจากการทองเที่ยว 
  - มิติสังคมและสิ่งแวดลอม จํานวน 4 ตัวชี้วัด ไดแก 
    1. รอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน 
    2. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย อายุ 15 – 59 ป  
    3. รอยละของประชากรที่เขาถึงอินเตอรเน็ต 
    4. ปริมาณขยะในกลุมจังหวัด  

 ทั้งนี้ กรอบระยะเวลากําหนดการสงแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
พ .ศ .  2566 – 2570 ฉบับทบทวนรอบป  พ. ศ .  2567                
และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 ใหทีมบูรณาการกลาง ภายในวันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน 
2565 

มติที่ประชมุ     รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

ประธาน  4.1.การใหสัตยาบันรับรองมติการประชุมท่ีไดเห็นชอบ          
จากการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2565 เม่ือวันที่           
2 กันยายน 2565 หลั งจากที่ พ ระร าชกฤษฎี ก าว าด ว ย                 
การบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ไดประกาศ               
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
ประกอบดวย  

       (1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจายเปนเงิน
ชดเชย คางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)             
ของจังหวัดหนองคาย ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจายเปน
เงินชดเชยคางานสิ่งกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
จํานวน 2 กิจกรรม จํานวน 363,983.42 บาท ประกอบดวย        

     (1.1) กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต        
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 พรอมไหลทาง งบประมาณ 20,000,000 บาท                 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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โดยขอรับเงินชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 
เปนเงิน 262,867.73 บาท  

   (1 .2 ) กิ จกรรม ซอมสร างผิวทางแอสฟลต
คอนกรีตหนา 0.04 เมตร สายทาง นค.0326 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             
โดยขอรับเงินชดเชยงานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได            
(คา K) เปนเงิน 101,115.69 บาท 

       (2) ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนากลุมจังหวัด          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)           
ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2567 โดยกลุมจังหวัดฯ ไดดําเนินการ 
ดังนี้  

  (2.1) จัดประชุม เชิ งปฏิบัติการจัดทํ าแผนพัฒนา            
กลุ มจั งหวัดภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อตอนบน.1.ระยะ.5.ป                      
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2567 ไปแลว                    
เมื่อวันที่  25 – 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสยามแกรนด            
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลเพ่ือการพัฒนา ประกอบดวย (1) ขอมูลพ้ืนฐาน
ทางกายภาพ (2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ อยางนอย 3 ป (3) ประเด็น
ปญหาและความตองการเชิงพ้ืนที่ โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญไมเกิน 
10 อันดบั (4) ผลการพัฒนาและแนวทางการแกไขปญหาที่ผานมา  

 สวนท่ี 2 ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1  ประกอบดวย สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพ เปาหมาย           
การพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา และประเด็น         
การพัฒนา 

     - สรุ ปประเด็ นสํ าคัญตามนโยบาย และแผนงาน               
ตอการพัฒนากลุมจังหวัด และสรุปปญหาและความตองการเชิงพื้นท่ี             
จํานวน 7 ประเด็น ไดแก ดานเศรษฐกิจในภาพรวมดานการเกษตร           
ดานอุตสาหกรรม.ดานการคา.ดานการทองเที่ยว .ดานสังคม              
ดานความมั่นคง และดานสิ่งแวดลอม  

    - สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพของกลุมจังหวัด ไดแก 
      1. สรุปผลการวิเคราะหศกัยภาพ (SWOT Analysis) 
      2. การวิเคราะหทิศทางกลยุทธ (TOWS Matrix) 
(2.2).ประชุมรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางแผนพัฒนา

กลุ มจั งหวั ดภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1 ระยะ 5 ป                
(พ.ศ. 2566 – 2567) ฉบับทบทวนรอบป พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่          
25 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมประจักษตรา อําเภอเมือง            
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จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุมเปาหมาย จาก 5 จังหวัด ในกลุมจังหวัดฯ 
รวมเจาหนาที่จัดการประชุมฯ จํานวน 150 คน ซึ่งมีรองผูวาราชการ
จังหวัดอุดรธานี เปนประธาน และรองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู
หัวหนาสวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เขารวมประชุม
รับฟงความคิดเห็นฯ โดยไดมีการแสดงความคิดเห็น ตอรางแผนฯ 
ดังนี้    

ส ว น ท่ี  1  ข อ มู ล ส ภ า พทั่ ว ไ ปข อ ง กลุ ม จั ง ห วั ด                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน           
ทางกายภาพ ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ประเด็นปญหาและความตองการ           
เชิงพ้ืนที่ ผลการพัฒนาและแนวทางแกไขปญหาที่ผานมา.ในที่ประชุม
สวนใหญเห็นดวย และไดมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้   

    (1) ใหมีการพัฒนาตลาดดานเกษตรถนนริมโขง ตั้งแต
จังหวัดเลยถึงจังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากกลุมจังหวัดฯ มีการปลูกผลไม          
เปนจํานวนมาก  

     (2) จั งหวั ดหนอง บัวลํ าภู  ค วร พัฒนา เปน พ้ืนที ่       
ความมั่นคงของพลังงาน  

     (3 )  กา ร พัฒนา เ ขต พ้ืนที่ อุ ต ส าหกร รมซึ่ ง เ ป น          
เขตเศรษฐกิจพิเศษยังไมมีความเหมาะสม ควรจะมีการพัฒนา
หนวยงานภาครัฐ (สํานักงานพาณิชยจังหวัด) ที่เปนสวนสําคัญ          
ในเรื่องของการคาการลงทุนกับตางประเทศ  

ส ว น ท่ี . 2 . ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า ก ลุ ม จั ง ห วั ด                       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย สรุปผลการ
วิเคราะหศักยภาพ เปาหมายการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ            
ตามเปาหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาในท่ีประชุม            
สวนใหญเห็นดวย  

โดยสรุปประเด็นที่เก่ียวของ ดังนี ้
- จุดเดนและศักยภาพ ประกอบดวย 
1. เปนฐานการผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ 
2. เปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
3. ทรัพยากรทองเที่ยวมีความหลากหลาย 
4. การคาชายแดน 
- โอกาสและความทาทาย ของกลุมจังหวัดในอนาคต ประกอบดวย 
1. เปนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2. โครงการรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. นิคมอุตสาหกรรม 
4. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขง 
5. โครงการกอสรางทาอากาศยานบึงกาฬ 
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6. ไมซซิตี ้
7. มหกรรมพืชสวนโลก 
8. การจัดงานแขง ขันจักรยาน L'Etape.Thailand.by 

Tour De France 
9. เมืองทางการแพทย (Udonthani Green World Medical 

Town : UGMT) สูระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพอีสานตอนบนสูอินโดจีน 
10. ผลการวิจัยการวิเคราะหและจัดทําแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลําภู บึงกาฬ)  

- เปาหมายการพัฒนา . :.เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา 
ศูนยกลางการคาและโลจิสติกส การทองเที่ยวมาตรฐานสากล           
เมืองนาอยูอยางยั่งยืน (คงเดิม) 

- ตัวชี้วัดของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
จากเดิม 
1. อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 
     กลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
2. อัตราการขยายตัวภาคเกษตร เพ่ิมขึ้นรอยละ 3 
3. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
4. อัตราการขยายตัวภาคบริการ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
5. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน 
     เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
6. รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
7. รอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจน  
    ลดลงรอยละ 5 
8. ปริมาณขยะภายในกลุมลดลงรอยละ 5 
ปรับใหม 
1. อัตราการเพิ่มข้ึนของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด

สบายดีเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
2. รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดนของกลุมจังหวัด 

สบายดีเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
3. รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
- ประเด็นการพัฒนา จํานวน 5 ประเด็น ประกอบดวย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว    

ในกลุมจังหวัดสบายดีใหไดมาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
1. พัฒนาและยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวกดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสากล 
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2. ส ง เสริมความรวมมือและพัฒนาทักษะบุคลากร           
ด านกา รท อ ง เที่ ย ว  เพื่ อ เ ชื่ อม โ ย ง เ ส นทาง การท อ ง เที่ ย ว               
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และประเทศ        
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางเปนรูปธรรม 

3..พัฒนาประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวและเพ่ิมชองทาง 
การตลาด 

โครงการ (ตนทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 
1. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ งอํานวย            

ความสะดวกดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน เพ่ือรองรับเสนทาง
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทางการทองเที่ยววิถีชีวิต
ลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท 
(Nakee Route) (ตนทาง) 

2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร
ดานการทองเที่ยวเชิงผสมผสานสูความยั่งยืน (กลางทาง) 

3. โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธและพัฒนาชองทาง
ตลาดการทองเท่ียวเชิงรุก (ปลายทาง) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการคา การลงทุน และการคาชายแดน  

- แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
     1 . . พัฒนา ระบบโคร งสร า ง พ้ืนฐ านและระบบ

สาธารณูปโภค เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคา          
การลงทุนและการคาชายแดน 

     2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมในทุกพื้นที ่

     3. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพสินคาและบริการ         
ใหมีมาตรฐานในการแขงขัน 

     4.  ส ง เสริมและพัฒนาความรวมมือด านการคา             
การลงทุน การคาชายแดน เชื่อมโยงทั้งภายในและระหวางประเทศ 

- โครงการ (ตนทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 
     1. โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบ

สาธารณูปโภคดานการคา การลงทุน และการคาชายแดน (ตนทาง) 
     2. โครงการยกระดับและพัฒนาสินคาและบริการ             

มุงสูมาตรฐานสากล (กลางทาง) 
     3. โครงการสงเสริมการคา การลงทุน และการคา

ชายแดนเชื่อมโยงท้ังภายในและระหวางประเทศ (ปลายทาง) 
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 3  พัฒนาและยกระดับสินคาเกษตร
ปลอดภัยสูเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
     1. เพิ่มมาตรฐานสินคาการเกษตรในการปองกัน          

เฝาระวังโรคอุบัติใหมในพืชและสัตวสูการบริการใหไดมาตรฐาน 
     2. ยกระดับและสงเสริมการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ      

ทางการเกษตร ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีทันสมัยเพ่ือการ
สงออก  

     3. เ พ่ิมชองทางการจัดจําหนายสินคาในรูปแบบ              
ที่หลากหลาย 

โครงการ (ตนทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 
     1. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย          

สูมาตรฐานอินทรียอยางเปนระบบ (Green economy) (ตนทาง) 
     2. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ 

เพ่ือการแขงขันสูมาตรฐานสากล (กลางทาง) 
     3. โครงการสงเสริมการตลาดและจําหนายสินคา

ผลิตภัณฑการเกษตร (ปลายทาง)  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนาทุนมนุษยและยกระดับ

คุณภาพชีวิตในทุกชวงวัยอยางเทาเทียม 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
     1..ลดปญหาครอบครัว ยาเสพติดในชุมชน ปญหาเด็ก

และเยาวชน และปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม 
     2. พัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงานและผูประกอบการ 

ใหมีทักษะฝมือไดมาตรฐาน 
     3 .  พัฒนาคนใหพรอมรับ กับการ เปลี่ ยนแปลง

สถานการณโลก 
โครงการ (ตนทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 
     1. โครงการสงเสริมความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิต (ตนทาง) 
     2. โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานใหไดมาตรฐาน

(กลางทาง) 
     3 . . โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า คุ ณ ภ า พชี วิ ต เ พ่ื อ ร อ ง รั บ                 

กับการเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก (ปลายทาง) 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
     1. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 
     2..สงเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ ฟนฟู           

และปองกันการทําลายทรัพยากรลุมน้ําแบบบูรณาการของกลุมจังหวัด 
     3. การเตรียมความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภู มิ อ ากาศของ โล ก . (Climate.change) . และภั ยพิ บั ต ิ           
ในรูปแบบตางๆตามสถานการณโลก 

โครงการ (ตนทาง – กลางทาง – ปลายทาง) 
     1. โครงการเ พ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการน้ํ า          

และการอนุรักษแหลงน้ํา 
2. โครงการอนุรักษ ฟนฟูปาตนน้ํา 
3. โครงการเสริมสรางนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพรอม

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก และภัยพิบัติ             
ในรูปแบบตางๆ ตามสถานการณโลก  

โดยที่ประชุม ใหเพ่ิมเติมในประเด็นโอกาสและความทาย
ทายของกลุมจังหวัดในอนาคต เรื่อง โครงการการกอสรางโครงขาย
ทางหลวง เชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี – จังหวัดบึงกาฬ  
 (3) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอีสานเหนือ
สรางสรรคอยางย่ังยืน (ISAN.CREATIVE.SPIRAL). 
งบประมาณ 5,000,000 บาท  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก.บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
 - สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดรับการประสาน               
จากทีมที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว) 
เพื่ อจั ดทํ า โ ครงการที่ จ ะขอรั บกา รสนับสนุน งบประมาณ             
จากบริษัท ปตท..จํากัด (มหาชน) โดยการสรางและสื่อสารแบรนด 
“อีสานเหนือ” ใหเปนภูมิภาคที่โดดเดน ดานระบบนิเวศเศรษฐกิจ
สรางสรรค เปนกรณีตนแบบของการนําการบริหารจัดการความรู
อยางองครวมและเปนมืออาชีพ ที่สามารถสรางคุณคา/มูลคาเพิ่ม            
ใหทองถิ่นอยางยั่งยืนในระดับประเทศ และเอเชีย “โครงการอีสาน
เหนือสรางสรรคอยางย่ังยืน (ISAN.CREATIVE.SPIRAL)”.แลว ประกอบ
ไปดวยกิจกรรม ดังนี ้  
 (1) การสํารวจและศึกษาศักยภาพระดับพ้ืนที่แตละจังหวัด             
ในกลุมจังหวัดอีสานตอนบน 1 ขอมูลงานวิจัยนี้จะเปนองคความรู 
พ้ืนฐาน เพื่ อ ว างกรอบยุทธศาสตร ก าร พัฒนากลุ มจั งหวั ด           
การดําเนินการสวนอื่นๆ สามารถนําขอมูลเชิงพื้นที่ ไปตอยอด            
เพ่ือพัฒนาเปนแบรนด (Brand) ของภูมิภาคได ใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตอไป  
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 (2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสินคาชุมชน                     
ที่มี เอกลักษณโดดเดนเฉพาะที่ เชื่อมโยงกับภูมิศาสตร ผนวกกับ            
ภูมิปญญาของคนในพื้ นที่ และสามารถ ข้ึนทะเบี ยนสิ่ งบ งชี้                   
ทางภูมิศาสตรเปนสินคาติดตราเปนสินคา.GI.(Geographical Indications).
และสามารถพัฒนาตอยอดผลิ ตภัณฑที่ มี คว ามแปลกใหม 
หลากหลาย สอดคล องกั บความสนใจและความตองการ              
ของผูบริโภคตอไป 
 (3).ผลิตทีวีซีรียและภาพยนตร (HIGH.IMPACK CONTENTS) 
เพ่ือสรางความตระหนักและมูลคาเพ่ิมของสินคาและบริการ  
 (4) .จัดทํา .Web.Page.และFacebook.Page.ของอีสาน
เหนือ สรางสรรค (ONLINE : WEBSITE & SOCIAL MEDIA) เพื่อเปนแหลง
รวบรวมขอมูลลักษณะ.ONE.STOP.SITE.ทั้ งหมดของเศรษฐกิจ
สรางสรรคของพ้ืนที่กลุมจังหวัด  
 (5) จัดนิทรรศการ “อีสานเหนือสรางสรรคอยางยั่งยืน” 
รวบรวมกิจกรรมมานําเสนอเปนมหกรรมนิทรรศการในกรุงเทพฯ 
เพ่ือเผยแพรเรื่องราวของพื้นที่ในกลุมจังหวัด ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวและจัดแสดงสินคา.GI.เปนการสรางโอกาสใหประชาชน
สามารถเขาถึงสินคาและบริการ  
 โดยจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษั ท              
ปตท. จํากัด (มหาชน) ในกิจกรรม (1) กอน คือการสํารวจ               
และศึกษาศักยภาพระดับพื้นที่แตละจังหวัดในกลุมจังหวัดอีสาน
ตอนบน 1 ขอมูลงานวิจัยนี้จะเปนองคความรูพ้ืนฐานเพ่ือวางกรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด จํานวน 5,000,000 บาท             
(หาลานบาทถวน) ใชระยะเวลา 1 ป  
 (4 ) . ขอเปลี่ ยนแปลงหน วยดํ า เนิ นงานโครงการ              
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม  

  จังหวัดเลย ขอโอนเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการจํานวน           
2 โครงการ 2 กิจกรรม ประกอบดวย 

  1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก            
ดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน  เพ่ือรองรับเสนทางการทองเท่ียว
เชิงอัตลักษณ และสงเสริมเสนทางการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง
บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคีรูท (Nakhee 
Route) กิจกรรม : พัฒนาแหลงทองเที่ยวลานคริสตมาส อําเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย 

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ  
  : เดิม สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย  
  : เปลี่ยนเปน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย 
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 2..โครงการสงเสริมการประชาสัมพันธและพัฒนาชองทาง
ตลาดการทองเที่ยวเชิงรุก กิจกรรม :.การจัดงานเทศกาลศิลปะ            
สายหมอก และดอกไม กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

   ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ 
  : เดิม สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย  
  : เปลี่ยนเปน ท่ีทําการปกครองอําเภอภูเรือ 

  (5) การโอนสินทรัพยโครงการตามแนวทางการสราง          
ความเขมแข็งและยั่ ง ยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ             
จังหวัดบึงกาฬ ขอโอนสินทรัพยโครงการตามแนวทางการสราง
ความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการเสริมสราง
ความโดดเดน ของผลผลิตและผลิตภัณฑ จากภาคเกษตรและประมง 
จํานวน 40 รายการ งบประมาณ 7,129,040 บาท โดยมีสํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ เปนหนวยดําเนินการและศูนยวิจัย
ยางหนองคาย เปนหนวยรับโอน ประกอบดวย 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยดําเนินงาน หนวยรับโอน 

1 ครุภัณฑวิทยาศาสตร จํานวน 13 รายการ 
ประกอบดวย 

5,942,000.00 สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดบงึกาฬ 

ศูนยวิจัยยาง
หนองคาย 

 1.1 ตูอบแหงและตาก จํานวน 5 เครื่อง 925,000.00   
 1.2 ถังผสมน้ํายาง/สารเคมี จํานวน 5 เครื่อง 611,280.00   
 1.3 เครื่องช่ังไฟฟา 2 ตําแหนง จํานวน 5 เครื่อง 92,500.00   
 1.4 ถังแยกขั้นน้ํายาง จํานวน 5 เครื่อง 37,500.00   

 1.5 เครื่องสูบน้ํามันเบนซิน จํานวน 6 เครื่อง 57,000.00   

 1.6 เครื่อง ball mill จํานวน 5 เครื่อง 503,940.00   

 1.7 หมอบด ball mill จํานวน 60 เครื่อง 795,600.00   

 1.8 ตูนึ่ง จํานวน 5 เครื่อง 491,665.00   

 1.9 เครื่องปนน้ํายาง จํานวน 5 เครื่อง 638,335.00   

 1.10 แมพิมพหมอนยางพารา จํานวน 120 อัน 1,671,960.00   

 1.11 ปมลม จํานวน 1 เครื่อง 21,320.00   

 1.12 เครื่องตีฟองยางขนาดเล็ก จํานวน 1 เครื่อง 7,900.00   

 1.13 ตูอบลมรอน จํานวน 1 เครื่อง 88,000.00   

2 ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 184,000.00   

 2.1 พัดลม จํานวน 10 ตัว 18,000.00   

 2.2 เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU  
      จํานวน 3 เครื่อง 

65,100.00 
  

 



~ 27 ~ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยดําเนินงาน หนวยรับโอน 

 
2.3 เครื่องถายเอกสารดจิิตอล (ขาวดํา)  
      จํานวน 1 เครื่อง 

45,200.00 
  

 2.4 โตะสํานักงาน จํานวน 6 ตัว 16,200.00   

 2.5 เกาอี้สํานักงาน 10,800.00   
 2.6 ตูเหล็ก 2 ประตู จํานวน 5 ตู 24,800.00   
 2.7 ตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู 3,900.00   
3 ครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ 17,500.00   
 3.1 เตาแกส จํานวน 1 เครื่อง 7,600.00   
 3.2 เตาไมโคเวฟ จํานวน 1 เครื่อง  9,9000.00   
4 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 4 รายการ 114,000.00   
 4.1 โทรทัศน 40 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง 50,200.00   
 4.2 โทรทัศน 60 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 33,000.00   
 4.3 เครื่องเลนวิดิทัศน จํานวน 6 เครื่อง 23,400.00   
 4.4 ตูเย็น 7 คิว จํานวน 1 เครื่อง 7,400.00   
5 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3 รายการ 323,000.00   
 5.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 4,000   

      จํานวน 1 เครื่อง 
56,750.00   

 5.2 ชุดเครื่องเสียง ไมค ลําโพง จํานวน 5 ชุด 242,000.00   
 5.3 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 5 ชุด 24,250.00   
6 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 11 รายการ 548,540.14   
 6.1 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 8 เครื่อง 232,000.00   
 6.2 คอมพิวเตอรจอสัมผัส 42 นิ้ว   

     จํานวน 1 เครื่อง 
29,500.00   

 6.3 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคประมวล  
      จํานวน 1 เครื่อง 

21,000.00   

 6.4 เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา จํานวน 6 เครื่อง 16,500.00   

 6.5 เครื่องพิมพเลเซอรสี จํานวน 1 เครื่อง 13,000.14   

 6.6 เครื่องพิมพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง 34,000.00   

 6.7 เครื่องเซฟเวอร จํานวน 1 เครื่อง 50,000.00   

 6.8 เครื่องรับสัญญาณอินเตอรเน็ตพรอมอุปกรณ  
     จํานวน 6 เครื่อง 

90,000.00   

 6.9 เครื่องสาํรองไฟฟา 800 VA จํานวน 10 เครื่อง 28,540.00   
 6.10 โตะคอมพิวเตอร จํานวน 8 ตัว 20,000.00   
 6.11 เกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน 8 ตัว 14,000.00   
 รวม 7,129,040.14   

มติที่ประชมุ    เห็นชอบ และใหสัตยาบันรับรองมติการประชุมคณะกรรม
บริหารการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)            
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 
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ประธาน  4.2.ขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ           
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566         

       ( 1 ) . จั ง ห วั ด บึ ง ก า ฬ  มี ห นั ง สื อ  ด ว น ที่ สุ ด                          
ที่  บ ก  0 0 1 7 . 2 / 9 6 7 8  ล ง วั น ที่  1 7  ตุ ล า คม  2 5 6 5             
เรื่อง การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566              
และขอ ใช งบประมาณเ พ่ือชด เชยงบประมาณที่ ถู ก พับ ไป            
โดยผลของกฎหมาย ไดแก  

   (1 .1 )  โ คร งการ พัฒนา โคร งสร า งพื้ น ฐ าน               
และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน           
เพ่ือรองรับเสนทางการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณและสงเสริมเสนทาง
การทองเที่ยววิ ถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทางโรแมนติก รูท 
( Romantic.Route)  และนาคี  รู ท  ( Nakee.Route)  กิ จ กร รม          
งานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3009 แยก ทล.212 –             
บานโนนจําปาทอง อําเภอเมือง,เซกา,บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท            
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ  

 เนื่องจาก บริ เวณกอสรางระยะทาง 0.448 กิโลเมตร            
ไมสามารถดําเนินการกอสรางไดในวงเงิน 3,550,000 บาท             
ดวยเหตุผล มีพ้ืนที่คาบเก่ียวกับท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ            
โอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระยะทาง 0.448 กิโลเมตร จึงขอปรับลดเนื้องานลง คงเหลือ
ระยะทาง 3.352 กิโลเมตร งบประมาณ 26,450,000 บาท          
โดยจะขอใชเงินสงคืนไปชดเชยเงินงบประมาณที่ถูกพับไปในวาระ 
4.3 ตอไป  

   จังหวัดบึงกาฬ ไดรับรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2566 จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 50,400,000 บาท 
ซึ่งกิจกรรม งานปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บก.3009 แยก ทล.212 –             
บานโนนจําปาทอง อําเภอเมือง,เซกา,บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ            
จากการตรวจสอบตลอดสายพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565            
ไดดําเนินการไปแลวบางสวน จึงขอปรับลดเนื้องาน และวงเงิน
งบประมาณลง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 

 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
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รายการเดิม รายการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลง 

1. กิจกรรม งานปรับปรุงถนนลาดยาง           
สาย บก.3009 แยก ทล.212 – บานโนนจําปาทอง 
อําเภอเมือง,เซกา,บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร  
งบประมาณ 30,000,000 บาท  
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 

1. กิจกรรม งานปรับปรุงถนนลาดยาง           
สาย บก.3009 แยก ทล.212 – บานโนนจําปา
ทอง อําเภอเมือง,เซกา,บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง 3.352 กิโลเมตร  
งบประมาณ 26,450,000 บาท  
หนวยดําเนินการ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 

  หลักเกณฑ การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําป           
และการเปลี่ยนแปลงโครงการของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 : คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน          
เชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ (ก.น.บ.) มีมติ ก.น.บ. ครั้งท่ี 1/2565 
เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการประจําปและการเปล่ียนแปลงโครงการ            
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

       - กรณีมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองเสนอโครงการใหม            
ซึ่ ง ไม อยู ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าช การประจํ าป ขอ งกลุ ม จั งห วั ด                  
ใหกลุมจั งหวัดจัดทําโครงการใหมตามหลักเกณฑการจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการประจําปการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัด 
นําเสนอโครงการเ พ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แลวแตกรณี ท้ังนี้ 
เมื่อ ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด พรอมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายของกลุมจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนา 
กลุมจังหวัด จัดสงคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอรม          
ที่ กําหนด มายังฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการประจําภาค           
หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อนุกรรมการประจําภาค 
หรือประธานอนุกรรมการที่  ก.น.บ. มอบหมายโดยใหจังหวัด           
และกลุมจังหวัดเสนอ คําขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝาย
เลขานุการคณะอนุกรรมการประจําภาค หรือ คณะอนุกรรมการ            
ที่ ก.น.บ. มอบหมาย ภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 

  ทั้งนี้  หากคระกรรมการ ก.บ.ก. ไดใหความเห็นชอบ          
ฝายเลขานุการจะไดจัดสงรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงไปยัง
สวนกลาง เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ตอไป 

มติที่ประชมุ     เห็นชอบ รายงานไปยัง ก.น.บ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
     ตอไป  

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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ประธาน      4.3.ขอใชงบประมาณเพื่อชดเชยเงินงบประมาณที่ถูกพับไป         
     โดยผลของกฎหมาย  
       จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงคขอสงคืนงบประมาณ           

จํานวน 3,550,000 บาท และขอความเห็นชอบใชเงินงบประมาณ         
ที่สงคืนจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
เพ่ือนําไปชดเชยงบประมาณ กรณีเงินพับไปโดยผลของกฎหมาย 
โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการเสริมสรางความโดดเดน         
ของผลผลิตและผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมยอย 
การเพิ่มมูลคา จากน้ํายางสด.(โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา).
ซึ่งยังเหลือยอดเงินที่ยังคงคางจาย.จํานวน 3,542,308.14 บาท 
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุมจังหวัดฯ ไดนําเงินเหลือจาย
ไปจายชดเชยเงินพับไปแลว .จํานวน.1,491,126.64.บาท           
ซึ่งยังคงเหลือเงินคางจาย จํานวน 3,542,308.14 บาท   

  จากกรณีที่จั งหวัดบึงกาฬ ขอสงคืนเงินงบประมาณ          
ในวาระที่  4 .2 ซึ่ งมี เงินส งคืนจํ านวน 3,550,000 บาท               
โดยจังหวัดบึงกาฬ โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็ง 
และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการเสริมสราง
ความโดดเดนของผลผลิตและผลิตภัณฑจากภาคการเกษตร           
และประมง จํานวน 195 ลานบาทเศษ โดยเปนการกอสรางอาคาร
โรงงานยางพารา จํานวน 8 หลัง ซึ่งในปะงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เงินงบประมาณไดถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ทําใหมีวงเงิน
งบ ป ร ะม า ณค า ง จ า ย  จํ า น ว น  5 , 0 33 , 4 3 4 .7 8  บ า ท                  
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดนําเงินงบประมาณคงเหลือ          
ไปจายแลว จํานวน  1,491,126.64 บาท ซึ่งยังคงเหลือเงินคางจาย 
จํานวน 3,542,308.14 บาท จึงจะขอใชเงินสงคืนไปจายเงิน
งบประมาณที่พับไปในสวนที่เหลืออีกจํานวน 3,542,308.14 บาท  
ซึ่งหลังจากดําเนินการแลวเสร็จ จะทําใหพ่ีนอง ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนในสวนนี้   

      หลักเกณฑ การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําป           
และการเปลี่ ยนแปลงโครงการของกลุ มจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 :.คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน          
เชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ (ก.น.บ.) มีมติ ก.น.บ. ครั้งที่ 1/2565 
เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการประจําปและการเปลี่ยนแปลงโครงการ            
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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      - กรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือชดเชย         
เงินถูกพับไปของกลุมจังหวัด เฉพาะงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 –.2563 โดยให           
กลุมจังหวัดใชงบประมาณเหลือจายจากงบประมาณรายจาย         
ปปจจุบัน หรือขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณจากโครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดหรือดําเนินการ        
ไมแลวเสร็จไปชดเชยเงินที่ ถูกพับไป โดยใหผูวาราชการจังหวัด             
หรือหัวหนากลุมจังหวัด นําเสนอคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการ             
เพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. แลวแตกรณี และเมื่อ ก.บ.ก. ใหความ
เห็นชอบ แล วให จั ด ส งคํ า ขอ เปลี่ ยนแปลงโครงการมายั ง                   
ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการประจําภาค หรือคณะอนุกรรมการ          
ที่ ก.น.บ. มอบหมาย เพื่อพิจารณากลั่นกรอง กอนเสนอขอความ
เห็นชอบจากประธานอนุกรรมการประจําภาค หรือประธาน
อนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย และแจงเวียนคณะอนุกรรมการ
ดังกลาว เ พ่ือทราบตอไป ทั้งนี้  ใหกลุมจังหวัดเรงดําเนินการ               
ใชงบประมาณเหลือจายไปชดเชยเงินถูกพับไปใหแลวเสร็จ               
กอนเสนอดําเนินโครงการใหม 

มติที่ประชมุ     เห็นชอบ รายงานไปยัง ก.น.บ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
     ตอไป  

ประธาน  4.4.ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําป          
ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567   

      จากการประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําป               
ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เม่ือวั นที่  3 พฤศจิ กายน 2565                        
ณ โรงแรมเวลาดี อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไดมีการจัดทํา
โดยเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการจัดทําแผนของกลุมจังหวัด                 
ซึ่งผูแทนสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(สพอ.) ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือใหการนําเสนอโครงการ           
มีความครบถวน เปนไปตามหลักเกณฑฯ ตามกรอบวงเงินที่กําหนด                 
โดยจังหวัดในกลุมจังหวัด ไดรับทราบและดําเนินการปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม และจัดสงใหกลุมจังหวัดฯ เรียบรอย ซึ่งจะไดนําเรียน 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)           
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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  - สวนที่ 1 เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่เปนการ
เ พ่ิมศักยภาพตามความตองการรายพื้น ท่ี หรือแก ไขปญหา              
ที่ เ ป นประ เด็ นร วมของกลุ มจั งหวัด  จํ านวน  4  โคร งการ                
28 กิจกรรม งบประมาณ 525,578,600 บาท แยกเปน 

   - Y1 จํานวนงบประมาณ 415,954,600 บาท 
   - Y2 จํานวนงบประมาณ 109,624,000 บาท  
  แบงเปน โครงการ/กิจกรรม Y1.ไดแก  กอสรางถนน           

เพ่ือรองรับการทองเที่ยว จํานวน 12 แหง ติดตั้งปาย LED จํานวน 1 แหง 
กอสรางสถานท่ีรองรับการทองเที่ยว จํานวน 3 แหง รวมเปน          
16 กิจกรรม ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรม มีขอมูล รายละเอียด ปร 4 
ปร 5 มีความพรอม สามารถดําเนินการไดเลยหลังจากไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ   

       - สวนที่ 2 เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดท่ีเปน 
การพัฒนา ในลักษณะ cluster.หรือตอบสนองนโยบายสําคัญ          
ของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ระดับกลุมจังหวัด จํานวน 8 โครงการ 29 กิจกรรม 
งบประมาณ 303,195,330 บาท  

  แบงเปน โครงการ/กิจกรรม กอสรางถนน จํานวน 4 แหง 
และกอสรางและปรับปรุ งเพื่อรองรับการทองเที่ ยว การคา               
การลงทุน การคาชายแดน จํานวน 6 กิจกรรม   

  โครงการ/กิจกรรมในลักษณะ.cluster กิจกรรมเพ่ือสงเสริม            
การทอง เที่ ย ว  จํ าน วน 5 กิจกรรม ซึ่ ง เปนงบดํ า เนิน งาน            
การฝกอบรม.กิจกรรม ส งเสริมการประชาสัมพันธ  จํานวน           
2 กิจกรรม เชน กิจกรรมศิลปะสายหมอกและดอกไม ซึ่งเปน
กิจกรรมท่ีจัดเปนประจําทุกป และกิจกรรม ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว (สบายดีไกด) กิจกรรมดานการลงทุน กิจกรรมสวนใหญ
จะเปนลักษณะงบดําเนินงาน โดยมีขอมูลเกือบจะครบถวนสมบูรณ 
จะมีเปนบางกิจกรรมที่ยังไมครบถวน จึงขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด 
จัดสงรายละเอียดใหกลุมจังหวัดฯ ภายในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2565 เพ่ือจะไดรวบรวมสง ทั้งนี้  หากจังหวัดในกลุมจังหวัด          
ไมจัดสงรายละเอียดเพ่ิมเติมขออนุญาตตัดรายการ/กิจกรรม ออก 

  เบื้องตนฝายเลขานุการ ไดประสานจังหวัดในกลุมจังหวัด
ในการจัดทํารายละเอียดเปนที่เรียบรอยแลว มีความครบถวน
สมบูรณ ท้ังนี้ จังหวัดบึงกาฬ ไดจัดสงขอมูล เอกสาร ครบถวน
เรียบรอยแลว 

  ขอตั้ งขอสังเกต ประเด็นท่ี 4 เรื่อง พัฒนาทุนมนุษย             
แ ล ะ ยกร ะดั บ คุณภ าพชี วิ ต ใ นทุ ก ช ว ง วั ย อย า ง เ ท า เ ที ย ม              
ควรจะมีโครงการ/กิจกรรม ที่รองรับการดําเนินงานในประเด็นนี้          
ซึ่งนาจะเปนโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสําคัญเรงดวนในเรื่อง            

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

นางไพเราะจิต  เจรญิย่ิง 
ประธานคณะกรรมการ 
กองทุนหมูบานและชุมชน 
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คดีกอเหตุสะเทือนขวัญ ของจังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อเดือนตุลาคม 2565 
ที่ผานมา  

  ลักษณะแผนงานฯ/โครงการฯ ของกลุมจังหวัดฯ บทบาท
หนาที่ในเรื่องการเพ่ิมศักยภาพในดานการแขงขันฯ เนนเศรษฐกิจ
เปนหลัก สวนเรื่องการพัฒนาในดานคุณภาพชีวิตของประชาชนจะ
เนนในสวนของงบประมาณของจังหวัด ซึ่งจะเปนไปตามหลักเกณฑ
ในการจัดทําแผนงานฯ/โครงการ 

  กิจกรรม สงเสริมอนุรักษฟนฟูพ้ืนที่ปาตนน้ํา เปนลักษณะ
โครงการที่ไมสามารถติดตาม ตรวจสอบได จึงขอใหมีวิธีการตรวจ
ติดตาม ประเมินผลโครงการในลักษณะ โครงการ/กิจกรรม และขอ
ตั้งประเด็นในการปลูกปา มีการสํารวจพื้นที่การปลูกตนไมเพิ่มขึ้น
หรือไม มีความคุมคาในเงินงบประมาณที่ลงไป 

ประธาน  โครงการ/กิจกรรม ในลักษณะแบบนี้ เคยมีการดําเนินงาน
ที่จังหวัดรอยเอ็ด ใหวัดคาจากการเพ่ิมขึ้นของตนไม จากจํานวน           
ที่มีการปลูกวาเพ่ิมข้ึนเปนลักษณะของรอยละ 

  1. เห็นชอบกับความคิดของผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัด
หนองบัวลําภู ในการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรม ที่รองรับการดําเนินงาน
ในประเด็นเพิ่มพัฒนาทุนมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชวง
วัยอยางเทาเทียม 

  2. การอนุรักษฟนฟูปาไม สวนใหญไมมีการติดตามในพ้ืนท่ี 
และการคงอยูของตนไม  จึ งขอใหมีการแต งตั้ งคณะทํ างาน             
การตรวจติดตามการดําเนินงานดังกลาว 

  ประเด็นการพัฒนาที่  4 กิจกรรม อบรมให ความรู
เสริมสรางทักษะการสื่อสาร การใชสื่อสังคมออนไลน ของสํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ขอทราบรายละเอียดของโครงการ           
วามีอะไรบาง 

 

  กิจกรรม อบรมใหความรูเสริมสรางทักษะการสื่อสาร           
การใชสื่อสังคมออนไลน ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 
งบประมาณ 1,954,000 บาท เปนลักษณะการอบรมใหความรู
ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน และเครือขายภาคประชาสังคม
เ พ่ื อ ส ร า ง ที ม ง าน ขับ เ คลื่ อ น ก า รทํ า ง าน แบ บ บู รณ าก า ร                   
ไดพลังเครือขายในการเฝาระวงัปญหาอาชญากร สรางความเขมแข็ง
ใหชุมชนผานการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน 20 รุน               
รุนละ 118 คน จํานวน 1 วัน รวมจํานวนทั้งสิ้น 2,360 คน              
ในพ้ืนที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

 
 
 

นายสมหวัง  อารยีเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

นายภาคภูมิ  ปุผมาศ 
ประธานกรรมการเครือขายอาสาสมัคร 
พิทักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 
 

นายเชิด  สิงหคาํปอง 
ประธานเครอืขาย 
โครงการแกไขปญหาความยากจน 

นางสาวกรรณกิา  จันทะบุรี 
(แทน) ผูอํานวยการ 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

นายปริญญ  ปริญญไวกูณฐ 
นวค. ชํานาญการ  
สํานักงานจังหวัดอุดรธาน ี
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  สําหรับรายละเอียด ขอมูลตางๆ ขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด 
จัดสงรายละเอียดเพ่ิมเติม.ไมวาจะเปนรายละเอียด.ขอมูลตางๆ 
เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)          
ไดเห็นภาพที่ชัดเจนมีขอมูลครบถวนสมบูรณ 

  กิจกรรม รายละเอียดในการนําเสนอคอนขางละเอียด 
ครบถวน แตยังมีเปนบางกิจกรรมที่ยังไมครบถวน และคอนขางกวาง         
ยังไมลงรายละเอียดในการพัฒนาวาจะพัฒนาในเสนทางไหนบาง 
โดยจะขอใหหนวยงานเจาของโครงการไดจัดทํารายละเอียดขอมูล
เพ่ิมเติมกอนท่ีจะนําเสนอกับทีมบูรณาการกลาง ตอไป 

  สําหรับการติดตามประเมินผลของโครงการ/กิจกรรม 
ประกอบดวย  

1. ภารกิจบทบาทในการดําเนินงานของภาครัฐ 
2. ภารกิจบทบาทในการดําเนินงานของภาคประชาสังคม 

ซึ่ งเปนแกนหลักในการขับเคลื่อน และนําขอมูลมาสูภาครัฐ             
ซึ่งในสวนของภาครัฐจะมีขอจํากัดในดานบุคลากรและระเบียบ           
ขอกฏหมาย 

  สําหรับการพัฒนาทุนมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิต            
ในทุกชวงวัยอยางเทาเทียม กลุมจังหวัดฯ ดูเหมือนวาจะละเลยใน
เรื่องนี้ ซึ่งภาพท่ีสะทอนไมคอยชัดเจน ทั้งประโยชนที่ไดรับจะเปน
จังหวดในกลุมจังหวัดท้ังหมด ซึ่งปญหาท่ีเกิดข้ึน มาจากปญหายา
เสพติด ปญหาทางจิต โดยทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด อาจจะเกิดขึ้น
ไดทุกเมื่อ แตไมไดรับการแกไขปญหาที่ตนเหตุ               

  หวงระยะเวลาในการจัดสงแผนฯ คือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
ซึ่งเปนระยะเวลาที่สั้น โดยจะขอใหที่ประชุมไดใหความเห็นชอบ 
และมอบหมายฝายเลขานุการ ประสานรายละเอียดเพ่ิมเติมกับ
หนวยงานเจาของโครงการเพ่ิมเติม 

  เบื้ องตน  เ ห็นควรพิจารณาเ ห็นชอบแบบมี เ งื่ อนไข            
คื อ ให จั งหวั ด ในกลุ มจั งห วั ด  จั ด ส ง ร า ยละ เอี ยด เ พ่ิ ม เ ติ ม                 
ใหฝายเลขานุการ เพ่ือใหไดขอมูล รายละเอียดครบถวนสมบูรณ 
ตอไป 

มติที่ประชมุ   เ ห็ น ช อ บ ใ น ห ลั ก ก า ร  โ ด ย ใ ห จั ง ห วั ด ใ น ก ลุ ม จั ง ห วั ด              
จัดส งรายละ เอียด เพิ่ ม เติมใหกลุ มจั งหวัดฯ  ภายใน วันที่                  
24 พฤศจิกายน 2565 

 

 
 

นางสาวศศกิาญจน  กันทาธรรม 
ผูอาํนวยการสํานักงาน 
งบประมาณเขตที่ 7 

นายสุวิทย  จันทรหวร 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

นายเชิด  สิงหคําปอง 
ประธานเครือขาย 
โครงการแกไขปญหาความยากจน 
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ประธาน  4.5.การโอนสินทรัพยท่ีเกิดจากงบประมาณโครงการ             
ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด                      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

       (1) จังหวัดหนองคาย โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 28,165,000 บาท หนวยดําเนินงาน 
คือ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย โดยมีหนวยรับ โอน คือ                 
แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย     

 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ (บาท) หนวยรับโอน 
1 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต หนา 0.04 เมตร 

สายทาง  นค.3010 แยก  ทล .212 – บ านหนองยอง         
(ตอนหนองคาย) อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ชวง กม.
1+800 – กม.4+835 อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
ระยะทาง 3.035 กิโลเมตร พรอมไหลทาง 

19,985,000.00 แขวงทางหลวง
ชนบทหนองคาย 

2 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอลฟลตคอนกรีต หนา 0.04 เมตร 
สายทาง นค.3026 แยก ทล.211 – บานเชียงดี  
(ตอนหนองคาย) อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ชวง กม.0+000 
– กม.1+485 อําเภอสังคม จังหวดัหนองคาย  
ระยะทาง 1.485 กโิลเมตร 

8,180,000.00 แขวงทางหลวง
ชนบทหนองคาย 

 

มติที่ประชมุ     เห็นชอบ ดําเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวของตอไป 
 

  (2) จังหวัดอุดรธานี โครงการตามแนวทางสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. 2560 
(เพ่ิมเติม) จํานวน 4 รายการ ราคาทุนที่ไดมาจํานวน 322,000 บาท 
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หนวยดําเนินการ คือ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี โดยมีหนวยรับโอน คือ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี   

 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ (บาท) หนวยรับโอน 
1 แอรขนาด 37,500 BTU ยี่หอ แคเรียร หองปฏิบัติการ 

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี
80,500.00 สํานักงานจังหวัด

อุดรธานี 
2 แอรขนาด 37,500 BTU ยี่หอ แคเรียร หองปฏิบัติการ 

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี
80,500.00 

3 แอรขนาด 37,500 BTU ยี่หอ แคเรียร หองปฏิบัติการ 
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี

80,500.00  

4 แอรขนาด 37,500 BTU ยี่หอ แคเรียร หองปฏิบัติการ 
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี

80,500.00  

 

ประธาน       แอร จํานวน 4 ตัว ปจจุบันยังใชงานไดปกติหรือไม 
 

    ปจจุบันยังใชงานไดปกติทั้ง 4 ตัว จะตองดําเนินการโอน 
สินทรัพย เพื่อใหสามารถดําเนินการซอมบํารุงได 

 

มติที่ประชมุ     เห็นชอบ ดําเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวของตอไป 

นายพิชัยยา  ตุระซอง 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธาน ี
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  (3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
แจงยืนยันหนวยรับโอนสินทรัพย โครงการตามแนวทางสรางความ
เขมแข็ง และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. 2560 
(เพ่ิมเติม) โครงการพัฒนาทุงศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี จํานวน                  
7 รายการ งบประมาณ 4,838,253.73 บาท ประกอบดวย   

ลําดับ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ (บาท) หนวยรับโอน 
1 รายการ อาคาร คสล. 1 ชั้น ทรงปนหยา โครงหลังคาเหล็ก AR 1 1,432,261.36 เทศบาลนคร

อุดรธาน ี2 รายการ อาคาร คสล. 1 ชั้น ทรงปนหยา โครงหลังคาเหล็ก AR 2 1,108,295.55 

3 รายการ อาคารโคง 1 ชั้น หลังคาโครงเหล็ก AR3 1,345,139.14  

4 รายการ อาคาร คสล 1 ชั้น ทรงปนหยา โครงหลังคาเหล็ก AR4a 384,664.90  

5 รายการ อาคาร คสล 1 ชั้น ทรงปนหยาโครงหลังคาเหล็ก AR4b 384,664.90  

6 รายการ อาคาร คสล 1 ชั้น ทรงหมาแหงน โครงหลังคาเหล็ก AR5a 91,613.94  

7 รายการ อาคาร คสล 1 ชั้น ทรงหมาแหงนโครงหลังคาเหล็ก AR5b 91,613.94  

มติที่ประชมุ     เห็นชอบ ดําเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวของตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี) 

  กรณี ทรัพยสินโครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมี
คุณภาพเพื่อรองรับการทองเที่ยว กิจกรรม กอสรางศูนยเรียนรู 
ดาราศาสตรและทองฟาจําลอง แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภูพานนอย 
ตําบลหนองบัว อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภ ู
วงเงินงบประมาณ 23,694,000 บาท หนวยดําเนินการ คือ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู มีรายการ
ทรัพยสินที่สูญหาย จํานวน 9 รายการ รวมมูลคา 358,140 บาท 
ซึ่ ง เ ห็นว าดํ า เนินการจะเกิดความล าช า  จึ ง เสนอแนวทาง           
การดําเนินการ 2 แนวทาง ดังนี ้

  1. ใหผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนผูดําเนินการแจงความ           
รองทุกข ในกรณีทรัพยสินที่สูญหายตามโครงการดังกลาวเอง 

  2. ใหผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดหนองบัวลําภู ดําเนินการแจงความรองทุกข และดําเนิน
กระบวนการทางกฎหมาย 

  จั งหวัดหนองบั วลําภู  ไดมีหนั งสื อถึ งกลุ มจั งหวั ดฯ           
เรื่อง ขอรับมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ในการ
แจงความรองทุกข เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย 
ทั้งนี้ กลุมจังหวัดฯ ไดตรวจสอบขอมูลพบวา สํานักงานโยธาธิการ

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

ประธาน 
นายสุวิทย  จันทรหวร 
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลาํภู 
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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และผังเมือง ไดตรวจสอบความชํารุดเสียหายของสิ่งของตามโครงการ
ดังกลาว พบวา ครุภัณฑศูนยดาราศาสตรและทองฟาจําลอง         
มีครุภัณฑอาคารฉายดาวที่สูญหาย จํานวน 3 รายการ โดยผูรับจาง
ไดแจงความลงบันทึกประจําวัน รายการสินทรัพย ท่ีสูญหาย 
จํานวน 3 รายการ ตอมาจากการประชุมติดตามเรงรัดการซอมแซม
โครงการดังกลาว เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู             
หางหุนสวนจํากัด บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น (ผูรับจาง) แจงวา ไดนํา
จอโทรทัศน ขนาด 32” โซนนิทรรศการที่ 3 จํานวน 2 เครื่อง            
ไปซอมแซม และปจจุบันไดนํามาติดตั้งใหใหมแลว ท้ังนี้ สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ไดตรวจสอบรายการ
ครุภัณฑที่สูญหายใหม ปรากฏวามีครุภัณฑตามโครงการดังกลาว            
ที่สูญหาย จํานวน 9 รายการ มูลคารวม 358,140 บาท ซึ่งไดมี
หนังสือแจงจังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
และจังหวัดหนองบัวลําภู  ไดแจ งรายงานมายังกลุมจังหวัดฯ              
เพ่ือขอรับมอบอํานาจแจงความรองทุกข ดําเนินการตามกฎหมาย 
ต า ม ห นั ง สื อ จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลํ า ภู  ด ว น ที่ สุ ด  ที่  น ภ 
0017.2/13253 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565  

  โดยกลุ มจั งหวัดฯ ไดมีหนังสือกลุ มจั งหวัดฯ ที่  มท 
0 0 2 3 1 . 1 0 / 1 6 3 2 1  ล ง วั น ที่  2 6  ตุ ล า ค ม  2 5 6 5                       
ถึงจังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือแจงประสานสํานักงานโยธาธิการ            
และผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู หนวยดําเนินการ ซึ่งยังไมได          
สงมอบทรัพยสินคืนกลุมจังหวัดฯ ไดตรวจสอบรายการพัสดุประจําป 
ของโครงการ/กิจกรรม ดังกลาว ใหเปนปจจุบัน เนื่องจากไดมีการรายงาน
มาเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 ซึ่งลวงเลยมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน
แลว เพื่อจักไดใชเปนขอมูลพิจารณาประกอบการมอบอํานาจ          
และโอนสินทรัพย ตอไป 

  กรณี ทรัพยสินโครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียว    
ใหมีคุณภาพเพ่ือรองรับการทองเที่ยว กิจกรรม กอสรางศูนยเรียนรู 
ดาราศาสตรและทองฟาจําลอง แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภูพานนอย 
หนวยดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองบั วลํ าภู  โ ดยหั ว หน า กลุ ม จั งห วั ดฯ  ได มอบอํ าน าจ              
ให ผู ว า ร าชการจั งหวัดหนองบั วลํ าภู  ในการจัดซื้ อ จัดจ า ง           
ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู ตองมีการสงมอบทรัพยสินคืนใหกลุมจังหวัดฯ              
ปจจุบันทรัพยสินยังไมไดสงมอบคืนกลุมจังหวัดฯ จึงอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู  

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ 
หัวหนาสํานกังานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 
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   ดังนั้น กระบวนการในการแกไขดังกลาว คือ กลุมจังหวัดฯ 
ดําเนินการเอง หรือใหผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มอบอํานาจ         
ใหผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ดําเนินการแจงความรองทุกข 
เพ่ือดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย 

  เ ห็ นค ว รมอ บห มา ย ให ก ลุ ม จั ง ห วั ด ฯ  มอบ นิ ติ ก ร             
ไปดํ า เนินการแจ งความรองทุกข  และดํ า เนินกระบวนการ             
ทางกฎหมาย 

  เนื่องจากโครงการดังกลาวฯ ยังไมไดสงมอบทรัพยสิน            
ใหกลุมจังหวัดฯ ประกอบกับขอจํากัดบุคลากรของกลุมจังหวัดฯ           
ปจจุบันประกอบดวย ผอ.กลุมงานฯ  และ นวค.ปฏิบัติการ จํานวน 1 ราย           
ซึ่งไมมีตําแหนงนิตกิร จึงตองอาศัยในสวนของนิติกรจังหวัดอุดรธานี 
ชวยดูรายละเอียดในเรื่องนี้ ดังนั้น กลุมจังหวัดฯ จะดําเนินการ          
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู ดําเนินกระบวนการ           
ตามกฎหมาย ตอไป 

มติที่ประชมุ เห็นชอบใหผูวาราชการจังหวัดอดุรธานี ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มอบอํานาจใหผูวาราชการ
จังหวัดหนองบัวลําภู ดําเนินการแจงความรองทุกข และดําเนิน
กระบวนการทางกฎหมาย 

  จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลํ า ภู  ข อ เ พ่ิ ม เ ติ ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด              
และงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 Y1 สวนท่ี 1 โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณและสงเสริมการทองเที่ยววิ ถีชีวิตลุมแมน้ํ าโขง               
(บนเสนทางโรแมนติก รูท (Romantic.Route) และนาคี รูท 
(Nakee.Route)) กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางเดินชม
ธรรมชาติยกระดับ (Skywalk) ภูแอน ตําบลบานคอ อําเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 2,000,000 บาท โดยขอปรับ
เพ่ิมงบประมาณจํานวน 4,000,000 บาท รวมเปนงบประมาณ 
จํานวน 6,000,000 บาท 

  เนื่องจากมติท่ีประชุมไดเห็นชอบกรอบวงเงิน จํานวน 
824,773,930 บาท ไปแลวในเบ้ืองตน จึงขอใหมีการลงมต ิ     
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ในการเพ่ิมงบประมาณ          
ของจังหวัดหนองบัวลําภู ในสวนที่.1.Y.1 แตทั้งนี้ ใหจังหวัดหนองบัวลําภู 
จัดสงขอมูลพื้นฐานและรายละเอียดประกอบ ปร.4 ปร.5 เพ่ิมเติม
มายังกลุมจังหวัดภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565   

 

นายกลาณรงค  คนรู 
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร           
และขอมูลเพ่ือการพัฒนาจงัหวัด 
สํานักงานจงัหวัดหนองบัวลําภ ู
 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอํานวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นางนภาพร  แกวสี 
ผูอาํนวยการกลุมงาน 
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

นายเชิด  สิงหคําปอง 
ประธานเครือขาย 
โครงการแกไขปญหาความยากจน 
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มติที่ประชมุ เห็นชอบใหจังหวัดหนองบัวลําภู เพิ่มเติมวงเงินงบประมาณ            
จํ านวน 4 ,000 ,000 บาท โดยให จัดสงขอ มูลพื้นฐาน            
และรายละเอียดประกอบ ปร 4 ปร 5 เพิ่มเติม มายังกลุมจังหวัดฯ 
ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565    

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

ปดประชุมเวลา 16.00 น.  
 
 
 

  ลงชื่อ     มาลินทร  พันธุเดช ผูจดรายงานการประชุม 

        (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช) 

      เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  


