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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 2/2557

วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมคําชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


ผูมาประชุม
1. นายณรงค พลละเอียด รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

(แทน) ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ

2. นายธนวัฒน พลอยโสภณ รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

3. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

4. นายไชยยงค พิทักษสฤษดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

5. นายจํารัส นาแฉลม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

6. นายสุขพล อินตาพรหม เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายเจษฎา ตงศิริ (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 5

(จังหวัดอุดรธานี)
กรรมการ

8. นายประชา ผาโคตร (แทน) ปลัดจังหวัดเลย กรรมการ
9. นางสาวพรรณี วงศสงา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
10. นางวราภรณ อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
11. นางสาวศรุดา นรสิงห พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
12. วาที่ พ.ต.สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นายชาญยุทธ วันดี พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
14. วาที่ ร.ต.อัศวพล นาจรูญ เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายวิโรจน พิเภก พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
16. นายเสริมชัย ล้ีเขียววงค (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
17. นายมนตรี หมวกไสว นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
18. นายอภิวัชร   สีสัตตรัตนะกุล (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
19. นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กรรมการ
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20. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

21. จ.ส.อ. ฉลอง   ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

22. นายชาญชัย บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

23. นายธนาดุลย บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

24. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

25. นางวัฒนา พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
26. นายวชิระ พลอยพุม (แทน) ประธานคณะทํางานขับเคล่ือนยุทธศาสตร

สังคมจังหวัดเลย
กรรมการ

27. นายวิโรจน พิพัฒนไชยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

28. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
(แทน) รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

กรรมการและ
เลขานุการ

29. นายชาญชัย คงทัน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

30. นายเชาววรรธน กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

31. นายพรพิทักษ  อํามาตยทัศน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

32. นายโสภณ ทองโสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
3. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. นายกเทศมนตรีตําบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
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5. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
7. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
8. นางสาววารุณี พูลศิลป ผูประสานงานมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน กรรมการ ติดภารกิจ
9. นายธีระพันธ ทองทุม ประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ
10. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดภารกิจ

11. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดภารกิจ

12. นางสรรค บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
13. นายฉลาด สอดทาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
14. นางพิสมัย รัตนวิบูรณกุล คณะทํางานองคกรสตรีอําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
15. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ
ผูเขารวมประชุม
1. นายสมเด็จ จําป นักวิชาการปาไมชํานาญการ

ศูนยสงเสริมการควบคุมไฟปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. นายชัยวัตต หัศกรรจ หัวหนาวนอุทยานภูหินจอมธาตุ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
3. นายวารวัต ชมพูจันทร ผูอํานวยการสวนประสานและบริหารจัดการลุมนํ้าโขงสวนที่ 2

สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 3
4. นายทองเปลว สมสอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
5. นายมะนูญ ชูตรี รองผูอํานวยการแขวงการทางหนองคาย
6. นายโนรี ตะถา หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป
7. นายวิชัย จาตุรงคกร หัวหนาฝายวิศวกรรม โครงการชลประทานอุดรธานี
8. นางสาวสมลักษณ สมบัติมี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติงาน

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
9. นางสาวนํ้าฝน จันทรดี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี)
10. นายคมสันต ชาลีพล พนักงานธุรการ ส 2

ศูนยสงเสริมการควบคุมไฟปาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11. นายจรัส  วงษธรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
12. นางลดาวัลย โภคานิตย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

/7. นายกองคการ...
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13. นางสาวเกศิณี คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
14. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
15. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
16. นางสาวชาคริยา  ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
17. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น.
เน่ืองจากนายเสนีย จิตตเกษม ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๑ และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ติดราชการไมสามารถเขารวม
ประชุมได จึงมอบหมายให นายณรงค พลละเอียด รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.
เปนประธานที่ประชุม เม่ือกลาวเปดประชุมแลว ประธานในที่ประชุมไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/๒๕๕๗ ตามระเบียบ
วาระ ดังน้ี
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน เน่ืองจากขณะน้ีไดมีการประกาศยุบสภา แตกลุมจังหวัดฯ

ไม มีปญหาเรื่องงบประมาณ เพราะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 หมดแลว ไมมีผลกระทบ จึงควรเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 1/2557
ประธาน ต า ม ที่ สํ า นั ก บ ริ ห า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก ลุ ม จั ง ห วั ด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดจัดสงรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่
1/2557 เม่ือวันศุกรที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ใหแกคณะกรรมการ
ทุ ก ท า น  แ ล ะ ไ ด เ ผ ย แ พ ร ล ง ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด ฯ
ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก.
แลวน้ัน หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุม
ทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 8
พฤศจิกายน 2556

/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อทราบ
3.1 การกําหนดหัวขอโครงการวิจัย เพื่อเตรียมความพรอมของ
จังหวัดและกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน ตามกรอบการ
ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ว ม ก ลุ ม จั ง ห วั ด ( ROC)
มหาวิทยาลัยขอนแกน

เลขานุการ สืบเน่ืองจากกลุมจังหวัดแจงที่ประชุมทราบเก่ียวกับกรอบ
การดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให ROC รวมกับจังหวัดและ
กลุมจังหวัด เสนอหัวขอวิจัยและขอบเขตการปฏิบัติ งาน (TOR)
เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยผานความ
เห็นชอบจาก กรอ.กลุมจังหวัด สงให มท. ภายในเดือน พฤศจิกายน
2556 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ใหกลุมจังหวัดๆ ละ 1.5 ลานบาท

กลุมจังหวัดไดจัดประชุม กรอ. กลุมจังหวัด ครั้งที่ 1/2557
เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุมภูพานคํา ช้ัน 4
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู เห็นชอบหัวขอวิจัย “การเช่ือมโยง
ระหวางการทองเที่ยวและการบริการกับสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม
การคาการลงทุน และสาขาการผลิตที่ เ ก่ียวของของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” และมอบให ROC เขียน TOR
สงใหกลุมจังหวัด รายงาน มท. เรียบรอยแลว

ที่ประชุม รับทราบ
3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณทั้งส้ิน 303.000
ลานบาท (ไมรวมงบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 5.000
ลานบาท) ดําเนินโครงการ จํานวน 10 โครงการ (รวมโครงการที่ใชเงิน
เหลือจาย) กอหน้ีผูกพันแลวเสร็จทุกโครงการอยูระหวางดําเนินการ 1
โครงการ ผลการเบิกจาย 301.736 ลานบาท คิดเปน รอยละ 99.75
ของงบประมาณที่กอหน้ีผูกพัน คงเหลือโครงการที่ยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จ 1 โครงการ (1 กิจกรรม) คือ โครงการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟนฟู
ลุมนํ้าหวยโมง จ.บึงกาฬ กิจกรรมกอสรางฝายนํ้าลนหวยขามเปย
บานสมพร ต.โคกกวาง อ.บุงคลา จ.บึงกาฬ งบประมาณ 748,000 บาท
เ น่ืองจากผู ว าจ า งบอกเ ลิกสัญญา และได ผู รับจ างรายใหม แล ว

/วงเงิน...
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วงเงินในสัญญา 629,000 บาท ซึ่งรายงานไววาคาดวาจะเบิกจายได
ภายในธันวาคม 2556

นายจํารัส นาแฉลม ขณะน้ีมีปญหานํ้าในหวยยังไมลดอยูระหวางดําเนินงาน
แทน ผวจ. บึงกาฬ สัญญาส้ินสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และขอขยายระยะเวลาถึง

วันที่ 4 กุมภาพันธ 2557
ที่ประชุม รับทราบ

3.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 เฉพาะที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณทั้งส้ิน 316,363,000
บาท (รวมงบบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ) ดําเนินโครงการ
8 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาผูประกอบการ
ดานโลจิสติกสของกลุมจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) และอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ มีผลการเบิกจาย
งบประมาณ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ดังน้ี

หนวย : ลานบาท
หนวยงาน รายการ งบประมาณ เบิกจาย รอยละ

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

งบลงทุน 257.86 104.05 40.35

งบประจํา 58.51 54.48 93.11

รวม 316.37 158.52 50.11
(เฉล่ีย)

ที่ ม า  ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMS) รวบรวม: กรมบัญชีกลาง

เลขานุการ ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป ก ลุ ม จั ง ห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
จังหวัดอุดรธานีไดรับจัดสรรงบประมาณ 59,901,900 บาท ดําเนิน
โครงการทั้งส้ิน 4 โครงการ กอหน้ีผูกพัน 54,597,369 บาท เหลือจาย
จากการกอหน้ี 5,304,531 บาท แลวเสร็จ 1 โครงการ เบิกจายแลว
17,357,957 บาท อยูระหวางดําเนินการ 3 โครงการ ดังน้ี

/นายวิชัย...
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1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
นายวิชัย  จาตุรงคกร 1.1) กอสรางสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้า
แทน ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี บานหวานใหญ(ระยะที่ 2) บานหวานใหญ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลรักษ

จ.อุดรธานี งบประมาณ 9,000,000 บาท
ขณะน้ีส่ังใหผูรับจางลงงานแลว ดําเนินการแลว รอยละ 5

ส้ินสุดสัญญา วันที่ 14 มิถุนายน 2557
นายวิชัย  จาตุรงคกร 1.2) กอสรางแกมลิงหนองเปง พรอมอาคารประกอบ
แทน ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี บานนาวังคํา ต.นาไหม อ.บานดุง จ.อุดรธานี งบประมาณ 7,000,000 บาท

ขณะน้ีส่ังใหผูรับจางลงงานแลว ดําเนินการแลว รอยละ 5
ส้ินสุดสัญญา วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

นายวิชัย  จาตุรงคกร 1.3) กอสรางแกมลิงหนองทุงยั้งพรอมอาคารประกอบ
แทน ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี บ านทุ งยั้ ง ต . โพนงาม  อ .หนองหาน จ . อุดรธา นี งบประมาณ

7,000,000 บาท
ขณะน้ีดําเนินการไดแลวเสร็จประมาณรอยละ 80 เบิกจายแลว

1,029,604 บาท ส้ินสุดสัญญา วันที่ 1 กุมภาพันธ 2557
นายวารวัต ชมพูจันทร 1.4) ขุดลอกหนองศรีเจรญิ ต.บานธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
สนง.ทรัพยากรนํ้าภาค 3 งบประมาณ 10,038,300 บาท

อยูระหวางดําเนินงาน ดําเนินการแลว รอยละ 5 เน่ืองจาก
ปญหานํ้าทวม ขณะน้ีนํ้าลดลงแลว อยูระหวางเรงรัดการดําเนินงาน
ส้ินสุดสัญญา วันที่ 25 มีนาคม 2557
2) โคร งก ารพัฒนาและป รับป รุ งแหล งน้ํ า เ พื่ อ ก าร เ กษตร
อยางเปนระบบ

นายวารวัต ชมพูจันทร 2.1) ขุดลอกและกอสรางอาคารระบายนํ้า แหลงนํ้า
สนง.ทรัพยากรนํ้าภาค 3 หนองสาธารณะ บานบอโคลน ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ

5,000,000 บาท
ผลการดําเนินงานแลวเสร็จรอยละ 35 เน่ืองจากชวงฤดูฝน

นํ้าจากหวยหลวงหนุน ส้ินสุดสัญญาวันที่ 1 ธันวาคม 2556 อยูระหวาง
ขอขยายเวลาในสัญญา
3) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน

นางสาวสมลักษณ  สมบัติมี 3.1) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลกบานเชียง
สนง.ทองเที่ยวและกีฬา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ 5,000,000 บาท
จังหวัดอุดรธานี จัดเปน ๒ กิจกรรมยอย ดังน้ี

/-จัดซื้อ...
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- จัดจางตอรถชมเมืองไวบริการนักทองเที่ยว งบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูรับจางสงมอบงานแลว อยูระหวางการเบิกจาย
โดย ผวจ.อด. ส่ังให จนท. ขนสงจังหวัด เขาตรวจสอบสภาพรถกอนที่
จะเบิกจายใหผูรับจางตอไป

- ปรั บปรุ งภู มิทั ศนลาน วัฒนธรรมมรดกโลกบ าน เ ชีย ง
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยูระหวางเรงรัดการดําเนินงาน
ส้ินสุดสัญญา 24 กุมภาพันธ 2557

ขณะน้ีอยูระหวางสงมอบงานงวดที่ 1 และผูตรวจรับงานจาง ได
ขอแกไขงานใหเรียบรอยกอนสงเบิก ซึ่งไดเรงรัดการดําเนินงานใหแลว
เสร็จกอนการจัดงานมรดกโลกบานเชียง

นายไชยยงค  พิทักษสฤษดิ์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคตะวันออก -
หน.สนจ.เลย เฉียงเหนือ ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดเลย

ไดรับจัดสรรงบประมาณ 59,500,000 บาท ดําเนินโครงการทั้งส้ิน 4
โครงการ กอหน้ีผูกพัน 59,316,300 บาท เหลือจายจากการกอหน้ี
183,700 บาท แลวเสร็จ 2 โครงการ เบิกจายแลว 28,922,420
บาท อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ ดังน้ี

1) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเ ช่ือมโยงกับ
แหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ

1.1) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวังสําราญ
– วังสะพุง กม. 100 + 248 – กม. 103 + 100 จ.เลย ระยะทาง
2.852 กม. งบประมาณ 30,000,000 บาท ส้ินสุดสัญญา วันที่ 25
ธันวาคม 2556

ขณะน้ีมีผลการดําเนินงานรอยละ 70 และแขวงการทางเลยที่ 1
ผูรับผิดชอบโครงการยืนยันวาสามารถเบิกจายไดทันภายในเดือนธันวาคม
2556
2) โครงการพัฒนาดานพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) งบประมาณ 5,000,000 บาท ส้ินสุดสัญญา
เดือนพฤษภาคม 2557 แบงออกเปน 3 งวดงาน

ขณะน้ีสงมอบงานงวดแรกและเบิกจายงวดแรก เรียบรอยแลว
นายวินัย ตรงจิตพิทักษ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคตะวันออก -
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัด

หนองบัวลําภูไดรับจัดสรรงบประมาณ 59,877,600 บาท ดําเนิน
โครงการ 2 โครงการ กอหน้ีผูกพัน 59,712,600 บาท เหลือจายจาก
การกอห น้ี 165,000 บาท แล ว เสร็ จ 1 โครงการ เบิกจ าย
45,894,500 บาท อยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ คือ

/1) โครงการ...
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1) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน ประกอบดวย 2
กิจกรรมยอย แลวเสร็จ 1 กิจกรรมยอย อยูระหวางดําเนินการ 1
กิจกรรม ดังน้ี

1.1) กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวกอสรางหอพระบาง
วัดมหาชัย ต.ลําภู อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ 14,818,100
บาท

ในสัญญาแบงออกเปน 7 งวดงาน ส้ินสุดสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม
2557 ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ ประมาณรอยละ 30

1.2) กิจกรรมส ง เสริมการทอง เที่ ยวฉลองพุทธชยันตรี
หนองบัวลําภู งบประมาณ 3,000,000 บาท ดําเนินการ และเบิกจาย
แลวเสร็จ

นายธนวัฒน พลอยโสภณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคตะวันออก -
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย เฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัด

หนองคายไดรับจัดสรรการพัฒนาจังหวัดงบประมาณ 60,000,000 บาท
ดําเนินโครงการทั้งส้ิน 4 โครงการ กอหน้ีผูกพัน 48,373,742บาท
เห ลือจ า ยจ ากการก อห น้ี 11 ,626 ,258 บาท เบิ กจ ายแล ว
27,979,739 บาท แลวเสร็จ 1 โครงการ อยูระหวางดําเนินการจํานวน
3 โครงการ ดังน้ี
1 . โ คร งก ารพัฒนาและป รับป รุ งแหล งน้ํ า เพื่ อ ก า ร เ กษตร
อยางเปนระบบ

1.1) กอสรางแกมลิงหนองตอพรอมอาคารประกอบบานนาบง
ต.กองนาง อ.ทาบอ จ.หนองคาย งบประมาณ 5,000,000 บาท
กอหน้ี 4,976,163 บาท

ขณะน้ีผลการดําเนินงานแลวเสร็จ ประมาณรอยละ 64 เบิกจาย
2,960,880 บาท

1.2) กอสรางแกมลิงหนองวังกระจับ พรอมอาคารประกอบ
บานฝาย ต.หาดคํา อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ 8,000,000 บาท
กอหน้ี 6,616,088 บาท

ขณะน้ีผลการดําเนินงานแลวเสร็จ ประมาณรอยละ 70 เบิกจาย
5,911,173 บาท
2) โครงการสรางเครือขายการคาการลงทุนภายในกลุมจังหวัด
งบประมาณ 25,000,000 บาท กอหน้ี 14,841,492 บาท

ผลการดํ า เ นินงานแล ว เสร็ จ ร อยละ 97 เบิ กจ ายแล ว
14,341,492 บาท คงเหลือ 500,000 บาท เปนการจางที่ปรึกษา

/3) โครงการ...
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3) โครงการพัฒนาดานพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) งบประมาณ 19,000,000 บาท กอหน้ีผูกพัน
18,940,000 บาท

ผลการดํ า เ นินงานแล ว เสร็ จ  ร อยละ 60 เบิกจ ายแล ว
7,576,000 บาท

นายจํารัส  นาแฉลม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ภาคตะวันออก -
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ เฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดบึงกาฬ

ไดรับจัดสรร 70,500,000 บาท ดําเนินโครงการทั้งส้ิน ๒ โครงการ
กอห น้ี ผูกพัน 68 ,438 ,472 บาท  เห ลือจ ายจากการก อห น้ี
2,061,528 บาท เบิกจายแลว 34,807,771 อยูระหวางดําเนินการ
2 โครงการ ดังน้ี
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
อยางเปนระบบ

1.1) ขุดลอกและกอสรางอาคารระบายนํ้าแหลงนํ้าหนองนกไข
บานอูคํา ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ 5,000,000 บาท
กอหน้ี 3,877,000 บาท ส้ินสุดสัญญา 27 มีนาคม 2557

เบิกจายแลว 250,000 บาท ขณะน้ีสงมอบงานงวดที่ 3 และ
อยูระหวางการเบิกจายเพิ่มเติม

1.2) ขุดลอกและกอสรางอาคารระบายนํ้าแหลงนํ้าหนองจันทร
บ านหนองจันทร  ต .ศรี วิ ไล อ .ศรี วิ ไล  จ .บึ งกาฬ งบประมาณ
5,000,000 บาท กอหน้ี 4,823,000 บาท

ดําเนินการแลวรอยละ 37 เบิกจายแลว 250,000 บาท
ส้ินสุดสัญญา 27 มีนาคม 2557
2) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงกับแหลง
ทองเที่ยวกลุมจังหวัด

2.1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนส่ีแยกบึงกาฬ –
คอสะพาน หวยเล็บมือฝงตะวันตก ระหวาง กม.136 + 700 – กม.
138 + 025 ระยะทาง 1.325 กม. จ .บึ งกาฬ งบประมาณ
30,000,000 บาท กอหน้ี 29,918,472 บาท

ดํ า เ นินการแล ว ร อยละ 37 เบิ กจ ายแล วประมาณ 4
ลานบาทเศษ ส้ินสุดสัญญา 26 มีนาคม 2557

ที่ประชุม รับทราบ

/3.4 รายงาน...
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม ใชเงินเหลือ
จายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556

เลขานุการ จากมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้ งที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 19
กรกฎาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ขอใช
งบประมาณเหลือจายของ กลุมจังหวัด จํานวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม
งบประมาณ 20,925,117 บาท ณ ปจจุบันแลวเสร็จ 2 กิจกรรม
เบิกจายแลว 348,700 บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 20,576,417
บาท  รายละเอียดขอใหสวนราชการที่รับผิดชอบรายงานที่ประชุม
เฉพาะที่ยังไมแลวเสร็จตามลําดับ  ดังน้ี
3.4.1. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน

(1) กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวบานนาขาและประชาสัมพันธ
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 9,014,889 บาท แบงออกเปน 3
กิจกรรมยอย ดังน้ี

เลขานุการ (1 .1 ) พัฒนาแหล งท อ ง เ ที่ ย วบ านนาข า  งบประมาณ
5,360,000 บาท มีสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
รับผิดชอบดําเนินการ ผลงานดําเนินงานประมาณรอยละ 60 เน่ืองจากมี
ปญหาเก่ียวกับการลงพื้นที่ ที่กลุมผูขายไมใหความรวมมือตองมีการเจรจา
กันทุกรายกอนเขาดําเนินการ สัญญาส้ินสุดวันที่ 16 ธันวาคม 2556
คาดวาจะมีการขอขยายเวลาจนถึงกลางเดือนมกราคม 2557

ผูแทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี (1.2) จัดงานสงเสริมการตลาด (Event Market) งบประมาณ
1,654,889 บาท ไดจัดทําโครงการ เพื่อขออนุมัติดําเนินการไวเรียบรอย
แลว ขณะน้ีรอใหทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
ปรับปรุงสถานที่เรียบรอย ก็จะสามารถดําเนินการไดทันที

เลขานุการ (1.3) จัดทําปายประชาสัมพันธ LED งบประมาณ 2,000,000
บาท ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ แตมีปญหาการแสดงผลที่หนาจอ LED
จึงไมสามารถสงงานได ขณะน้ีอยูระหวางการแกไข คาดวาจะสามารถ
เบิกจายไดภายในเดือนธันวาคม 2556
3.4.2. โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูลเครือขายการทองเที่ยว
กลุมจังหวัด

นายธนวัฒน พลอยโสภณ กิจกรรมปรับปรุงจวนผูวาราชการจังหวัดหนองคายหลังเกา
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ใหเปนศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว งบประมาณ 7,000,000 บาท

แบงออกเปน 2 กิจกรรม ดังน้ี

/- กิจกรรม...
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- กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอาคารศูนยบริการขอมูลเครือขาย
การทองเที่ยวกลุมจังหวัด งบประมาณ 4,500,000 บาท

ผลการดําเนินงาน ขณะน้ีอยูระหวางประกาศหาตัวผูรับจาง
- กิจกรรมที่ 2 การจัดแสดงขอมูลเครือขายการทองเที่ยว

กลุมจังหวัด งบประมาณ 2,500,000 บาท
ขณะน้ีอยู ร ะหว า งขอทํ าความตกลง สํา นักงบประมาณ

ซึ่งไดสงเอกสารเพิ่มเติมไปแลว
3.4.3. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยว
กลุมจังหวัด

นายธนวัฒน พลอยโสภณ (1) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางเขาแหลงทองเที่ยวสาย
รองผูวาราชการจงัหวัดหนองคาย บานวังนํ้ามอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย งบประมาณ

2,500,000 บาท
ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจาย

นายจํารัส  นาแฉลม (2) กิจกรรมปรับปรุงถนนเขาแหลงทองเที่ยวนํ้าตกถํ้าพระ
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ งบประมาณ 2,061,528 บาท

ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการเบิกจาย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา

4.1 การบูรณาการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
4.1.1 ดานการคาการลงทุน

เลขานุการ มติที่ประชุม ก.บ .ก. ครั้ งที่ 1/๒๕๕7 เม่ือวันศุกรที่ 8
พฤศจิกายน 2556 รับทราบและเห็นชอบใหจั งหวัดหนองคาย
รับผิดชอบการบูรณาการโครงการของกลุมจังหวัดตามความเหมาะสม
โดยจังหวัดหนองคายไดจัดประชุมเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ณ จังหวัดหนองคาย เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการโครงการ
ที่มีกิจกรรมการจัดงานแสดงสินคา (Road Show) ของสวนราชการ
ที่เก่ียวของ 5 จังหวัด

นายธนวัฒน พลอยโสภณ เน่ืองจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2557
รองผูวาราชการจงัหวัดหนองคาย มีโครงการที่มีการดําเนินการในลักษณะเดียวกันแตแยกหนวยดําเนินการ

เชน พาณิชย,ทองเที่ยว ฯลฯ ควรมีการบูรณาการรวมกันเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

(1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาและการคาชายแดน
สูอาเซียน งบประมาณ 20,000,000 บาท โดยสํานักงานพาณิชย
จังหวัดหนองบัวลําภู เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก ลักษณะกิจกรรมเปน

/การจัดแสดง...
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การจัดแสดงและจําหนายสินคาที่มีศักยภาพของกลุมจังหวัด ภายใน
และภายนอกกลุมจังหวัด ที่ดําเนินการรวมกันทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งเปน
โครงการทีบู่รณาการรวมกันแลว

(2) โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดระหวาง
ประเทศ งบประมาณ 15,000,000 บาท โดยสํานักงานพาณิชย
จังหวัดบึงกาฬ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก ลักษณะกิจกรรมเปนการ
ร วมจัดแสดง สินค าต า งประเทศ ตามแผนงานแสดงสินค า ไทย
ในตางประเทศของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
โดยการเดินทางไปพรอมกันทั้ง 5 จังหวัดเปนโครงการที่บูรณาการ
รวมกันแลว

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบการดําเนินโครงการ
4.1.2 ดานการเกษตร

เลขานุการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี ไดเชิญประชุม
สวนราชการในสังกัด ทั้ง 5 จังหวัด เม่ือ 20 พฤศจิกายน 2556
เพื่อบูรณาการโครงการดานการเกษตร ที่ไดรับจัดสรรจํานวน 2 โครงการ
ประกอบดวย

(1) โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ สําหรับสินคาเกษตร
ที่สําคัญ งบประมาณ 17,120,000.- บาท โดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก และมติที่ประชุมดังกลาว
เห็นชอบใหจัดสรรงบประมาณลงในพื้นที่ของจังหวัด เพื่อสะดวกในการ
บริหารจัดการและเบิกจายเงินโครงการ ดังน้ี

จังหวัดอุดรธานี 6,020,000.- บาท
จังหวัดเลย 4,200,000.- บาท
จังหวัดหนองบัวลําภู 1,800,000.- บาท
จังหวัดหนองคาย 2,700,000.- บาท
จังหวัดบึงกาฬ 2,400,000.- บาท

(2 ) โครงการ เพิ่ ม มูลค า สินค า เ กษตร เพื่ อการตลาด
งบประมาณ 5,000,000.- บาท โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก เห็นชอบจัดสรรงบประมาณใหแตละ
จังหวัด ดังน้ี

จังหวัดอุดรธานี 1,522,950.- บาท
จังหวัดเลย 1,224,200.- บาท
จังหวัดหนองบัวลําภู 627,200.- บาท
จังหวัดหนองคาย 924,450.- บาท
จังหวัดบึงกาฬ 701,200.- บาท

/ความเห็น...
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ความเห็นที่ประชุม ไมควรนํางบประมาณโครงการไปใชดําเนินการแบบงานประจํา
ของหนวยงาน ควรใชในการแกไขปญหา ซึ่งหนวยงานหรือเกษตรกร
ไมสามารถทําไดตามปกติ และควรลดคาใชจายของเจาหนาที่ลง
โดยเนนพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู

มติที่ประชุม เห็นชอบ ในหลักการมอบหมายจังหวัดในกลุมจังหวัดรับผิดชอบ
ในพื้นที่ของจังหวัดโดยตรง ตามงบประมาณที่ไดรับ โดยใหนําขอเสนอ
ของ ที่ประชุมไปปรับหลักในการดําเนินงานในสวนของเจาหนาที่ไปใชงบ
ปกติ เนนการพัฒนาเกษตรกรใหมีความรู และใหฝายเลขานุการรายงาน
หัวหนากลุมจังหวัดเห็นชอบงบประมาณของแตละจังหวัดตอไป
๔.2 การขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใตโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
4.2.1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด ใหได
มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

เลขานุการ ตาม พ .ร .บ . งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2557 จัดสรรงบประมาณตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดใหไดมาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ประกอบดวย 7 กิจกรรมหลัก รวมงบประมาณทั้งส้ิน 48.530 ลานบาท
โดยที่กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และอารยธรรมที่สําคัญในกลุมจังหวัดอยางนอย 5 แหง งบประมาณ
30.000 ลานบาท และตามมติที่ประชุม ก.บ.ก.ครั้งที่ 1/2557
เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จัดสรรใหจังหวัดละ 6.000 ลานบาท
เพื่อดําเนินการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ของแตละจังหวัด ซึ่งจังหวัด
อุดรธานี โดย สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี รับผิดชอบพัฒนา
แหลงทองเที่ยวบานเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ 6.000
ลานบาท

ในการ น้ี  สนง .ท อ ง เที่ ย วและ กีฬาจั งห วัด อุดรธา นี  ขอ
เปล่ียนแปลงพื้นที่ดําเนินการและหนวยงานรับผิดชอบ ดังน้ี

ผูแทนทองเที่ยวและกีฬา เดิม กิจกรรมยอยพัฒนาแหลงทองเที่ยวบานเชียง อ.หนองหาน
จังหวัดอุดรธานี จ.อุดรธานี งบประมาณ 6,000,000.- บาท

ใหม
1) กิจกรรมยอยพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปา

หนองหานกุมภวาป ต . เ ชีย งแหว อ . กุมภวาป และ ต . อุ มจาน
อ.ประจักษ ศิลปาคม จ. อุดรธานี งบประมาณ 1.800 ลานบาท
หนวยดําเนินการ คือ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 10 อุดรธานี
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2) กิจกรรมยอยพัฒนาแหลงทองเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ
ต . กุดจับ อ . กุดจับ จ . อุดรธา นี งบประมาณ 3.000 ล านบาท
หนวยดําเนินการ คือ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 10 อุดรธานี

3) กิจกรรมยอยพัฒนาแหล งทองเที่ ยวเ ชิง นิเวศถํ้า สิงห
ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ 1.200 ลานบาท
หนวยดําเนินการ คือ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 อุดรธานี โดยการ
ขอขยายเขตไฟฟาเขาพื้นที่ทําการอุทยาน

เลขานุการ เปนอํานาจของ ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบไดเลย เน่ืองจากตาม
พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มิไดระบุ
แหลงทองเที่ยวไว

ความเห็นที่ประชุม ไดมีการอภิปรายความเหมาะสมของแหลงทองเที่ยวที่เสนอขอ
ความเห็นชอบ โดยสวนใหญเห็นวาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปา
หนองหานกุมภวาป และแหลงทองเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ
มีความเหมาะสม เน่ืองจากมีการเช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวทะเลบัวแดง
หนองหาน อ.กุมภวาป  ซึ่งจังหวัดอุดรธานีใหการสงเสริม ปจจุบันกําลัง
ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน เปนการใชโอกาสที่มีอยูแลว
ในการเพิ่มมูลคาการทองเที่ยว  ดวยการดึงดูดนักทองเที่ยวที่มาชมทะเล
บัวแดง  ใหเขารวมกิจกรรมในพื้นที่นานกวาเดิม ซึ่งจะทําใหทองถ่ินมี
รายไดเพิ่มมากข้ึน เชน การเดินปา สองนก เปนตน

สําหรับกิจกรรมยอยที่ 3) พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าสิงห
ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เห็นวามีความเหมาะสมนอยกวาลําดับที่
1) และ 2) เน่ืองจากไมมีขอมูลยืนยันของจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มมาก
ข้ึนหรือไม  และเปนพื้นที่ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตอเน่ืองจํานวนมาก
แตไมสามารถเพิ่มจํานวนและรายไดจากการทองเที่ยว เปนการใชจาย
งบประมาณใหกับกิจกรรมที่มีความจําเปนนอย ไมคุมคากับการลงทุน
ทั้งเห็นวาการขยายเขตไฟฟาควรใชงบประมาณจากกระทรวงตนสังกัด
มากกวางบยุทธศาสตร จึงเห็นควรใหระงับไวกอน  โดยใหนํางบประมาณ
1.200 ลานบาท ไปใหกิจกรรมยอยที่ 1) หรือ 2) ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม เห็นชอบจํานวน 2 กิจกรรมยอย  ดังน้ี
1) กิจกรรมยอยพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปา

หนองหานกุมภวาป  ต . เ ชีย งแหว อ . กุมภวาป  และ ต . อุ มจาน
อ.ประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี งบประมาณ 3.000 ลานบาท โดย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 10 อุดรธานี
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2) กิจกรรมยอยพัฒนาแหลงทองเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ
ต . กุดจับ อ . กุดจับ  จ . อุดรธา นี งบประมาณ 3.000 ล านบาท
โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 10 อุดรธานี
4.2.2 โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด

เลขานุการ โครงการดังกลาว ประกอบดวย 9 กิจกรรมหลัก รวมงบประมาณทั้งส้ิน
60.450 ลานบาท  ในสวนที่จังหวัดอุดรธานี โดย สนง.ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดอุดรธานีรับผิดชอบ 6 กิจกรรม งบประมาณรวม 26.640
ลานบาท ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจกรรม จํานวน 5 กิจกรรม
งบประมาณ 24.640 ลานบาท โดยการปรับกิจกรรมและเกล่ีย
งบประมาณใหเหมาะสม ดังน้ี

ผูแทนทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมเดิม กิจกรรมใหม

1. นําผูประกอบการเขารวมงาน
สงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศ
งานเทศกาลไทยเท่ียวไทย และงาน
Amazing Esan 850,000 บาท

1. นําผูประกอบการเขารวมงาน
สงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศ
งานเทศกาลไทยเท่ียวไทย และงาน
Amazing Esan ปรับลดเหลือ
680,000 บาท

2. จัดงานประชาสัมพันธศักยภาพ
ดานการทองเท่ียว 11,350,000.-
บาท

2. จัดงานประชาสัมพันธศักยภาพ
ดานการทองเท่ียว (ปรับลด งปม.)
คงเหลือ 8,000,000.- บาท

3. นําผูประกอบการเขารวมงาน
สงเสริมทองเท่ียวภายนอกประเทศ
5,000,000.- บาท

3. เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ
สู ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ( บ ริ เ ว ณ /
บนรถไฟฟา BTS) 5,000,000.-
บาท

4. จัดทําปายประชาสัมพันธแหลง
ท อ ง เ ท่ี ย วก ลุ มจั ง ห วั ดป า ย bill
doard ขนาด 10X24 เมตร ติดตั้ง
จํานวน 12 เดือน 4,440,000
บาท (งบลงทุน) คาครุภัณฑ

4 . จัด ทําปายประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียวกลุมจังหวัดปาย bill
doard ขนาด 10X24 เมตร ติดตั้ง
จํานวน 12 เดือน 4,670,000
บาท (งบดําเนินงาน)

5. จัด ทํา Display แสดงแหล ง
ทองเท่ียว 3,000,000.- บาท

5. เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธ
สูกลุมเปาหมาย ใน modern trade
6,000,000.- บาท

6. เผยแพรประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียวกลุมจังหวัดผานส่ือทองถ่ิน
(เคเบิลทีวี) 290,000 บาท

รวม 24.640 ลานบาท รวม 24.640 ลานบาท
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การเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกลาวภายใตโครงการ
เดิมถือวาไมกระทบตอแผนปฎิบัติราชการประจําป และงบประมาณไม
เปล่ียนแปลง ซึ่งตามประกาศ ก.น.จ. เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ขอ 1
การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย ที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ไดแก การเปล่ียนแปลงกิจกรรม พื้นที่ดําเนินโครงการ
งบรายจาย เปาหมายโครงการ และหนวยงานรับผิดชอบ และ ขอ 3
เปนอํานาจของหัวหนากลุมจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ ตอ ก.บ.ก.
เม่ือ ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบแลว ใหดําเนินการตามระเบียบ วาดวย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

ความเห็นที่ประชุม เพื่อใหเกิดความคุมคาในการบริหารงบประมาณ จึงขอใหปรับ
เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธสูกลุมเปาหมาย จากการประชาสัมพันธ
บนรถไฟฟา BTS และใน Modern trade แลว ควรเพิ่มชองทางการใช
ส่ือของสถานีโทรทัศนทองถ่ินดวย

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และใหปรับเพิ่มชองทางประชาสัมพันธทาง
สถานีโทรทัศนตาง ๆ ตามความเหมาะสม

นายธนวัฒน พลอยโสภณ 4.2.3 โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย ในสวนที่จังหวัดหนองคาย รับผิดชอบ จํานวน 1 กิจกรรม คือกิจกรรม

จัดทําปายแนะนําแหลงทองเที่ยวเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด
งบประมาณรวม 28.310 ลานบาท ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
กิจกรรม เพื่อใหสอดคลองกับพื้นที่ดําเนินการ โดยวัตถุประสงคและ
งบประมาณคงเดิม ดังน้ี

กิจกรรมเดิม กิจกรรมใหม
- จัดทําปายประชาสัมพันธ
แนะนําแหลงทองเท่ียวเช่ือมโยง
แหลงทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
ตามรอยตอของแตละจังหวัดใน
พ้ืนท่ีกลุมจังหวัด ฯ
- ปาย OVER Head 11.500
ลานบาท
- ปาย OVER Hang 15.000
ลานบาท
- ปายประชาสัมพันธในแหลง
ทองเทียว 1.810 ลานบาท

- จัดทําส่ือประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
กลุมจังหวัด ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย
ดังน้ี

1. จัดทําส่ือประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
กลุมจังหวัด 5.000 ลานบาท โดย สนง.
ทองเ ท่ียวและกีฬาจังหวัดในกลุมจังหวัด
จัดสรรใหจังหวัดละ 1.000 ลานบาท

2. จัดทําพ้ืนท่ีสัญลักษณของเมือง
(Landmark) เพ่ือประชาสัมพันธ และสงเสริม
การทองเท่ียวกลุมจังหวัด 23.310 ลานบาท
โดย สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.หนองคาย

รวม 28.310 ลานบาท รวม 28.310 ลานบาท
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เลขานุการ เปนการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใตโครงการเดิม
ทํานองเดียวกับของจังหวัดอุดรธานี และงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตาม
พ.ร.บ.งบประมาณของโครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว
เปนงบลงทุนต่ํ ากวา 10 ลานบาท เ น่ืองจากโครงการดังกล าว
ประกอบด วย กิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม  และใน กิจกรรมห ลัก
ยังประกอบดวยกิจกรรมยอย ๆ อีก ดังน้ัน เปนอํานาจของ ก.บ.ก.
เม่ือ ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบแลว ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมตอไป

ความเห็นที่ประชุม การจัดทําส่ือประชาสัมพันธไมควรจะจํากัดไวที่การจัดทําปาย
ประชาสัมพันธเพียงอยางเดียว  ควรใหเปนอํานาจของแตละจังหวัดใน
การกําหนดสถานที่หรือกิจกรรมที่สอดคลองกับความจําเปนของแตละ
จังหวัด  เชน บางจังหวัดอาจทําปาย บางจังหวัดอาจทําส่ือส่ิงพิมพ หรือ
ส่ื อ โท รทั ศน  วิ ท ยุ  เ ป นต น  แต ใ ห ค ง วั ต ถุ ปร ะส งค เ ดิ ม ไ ว  คื อ
การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวจังหวัดและกลุมจังหวัด

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามที่เสนอ และให
จังหวัดจัดทําส่ือประชาสัมพันธตามความประสงคของจังหวัด
4.2.4 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน

เลขานุการ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเ ช่ือมโยงอาเซียน
ประกอบดวยกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว
และเสนทางเ ช่ือมตอระหวางจังหวัด 7 แหง งบประมาณทั้ง ส้ิน
135.900 ลานบาท โดยที่จังหวัดหนองคายไดรับจัดสรร 3 แหง
งบประมาณ 30.000 ลานบาท และขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการโดยขอเปล่ียนพื้นที่ ดํ า เ นินการ เ น่ืองจากไดรับจัดสรร
งบประมาณจากกรมทางหลวงเขาดําเนินการแลว ดังน้ี

/นายธนวัฒน...
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นายธนวัฒน พลอยโสภณ
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

ประกาศ ก.น.จ. เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ขอ 1 การโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย ที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ไดแก การโอนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังน้ี

(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดําเนินโครงการ
(ค) งบรายจาย
(ง) เปาหมายโครงการ
(จ) หนวยงานรับผิดชอบ

และ ขอ 3 กรณีมีความประสงคขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย
ที่ไมกระทบตอแผน ใหหัวหนากลุมจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ
ตอ ก.บ.ก. ขอ 4 เม่ือ ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบแลว ใหดําเนินการตาม
ระเบียบ วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหจังหวัดหนองคายสงรายละเอียดโครงการ แบบ
ปร. 4 ปร.5 ใหกลุมจังหวัด เพื่อขอทําความตกลงสํานักงบประมาณ
ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม กรณีงบลงทุนคากอสราง 10 ลานบาท

/4.3 ขออนุมัต.ิ..

กิจกรรมเดิม กิจกรรมใหม
1. ขยายทางจราจร ทางหลวง

หมาย เ ลข 2 1 2 ตอนควบ คุม
0 1 0 3 ช ว ง  นํ้ า เ ป – ห ว ย
กานเหลือง ระหวาง กม.68+500-
68+005 ระยะทาง 0 .5 กม.
(จุดชมบ้ังไฟพญานาค) จ.หนองคาย
งบประมาณ 10,000,000 บาท

1. ขยายทางจราจร ทางหลวง
หมาย เ ลข 21 2 ตอนควบ คุม
0 1 0 3 ช ว ง  นํ้ า เ ป – ห ว ย
กานเหลือง ระหวาง กม.66+150-
66+704 ระยะทาง 0.544 กม.
(จุดชมบ้ังไฟพญานาค) จ.หนองคาย
งบประมาณ 10,000,000 บาท

2. ป รั บ ป รุ ง ถ น น ย า น ชุ ม ช น
ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข 2 1 2
ตอนควบคุม 0102 ชวงปากสวย –
นํ้า เป  ระหว า ง  กม .54+340 -
54+840 ระยะทาง 0 .5 กม .
(จุดชมบ้ังไฟพญานาค) จ.หนองคาย
งบประมาณ 10,000,000 บาท

2 . ป รับป รุงถนนย าน ชุมชน
ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข 2 1 2
ตอนควบคุม 0103 ชวงนํ้าเป –
ห ว ยก าน เห ลือง  ระหว า ง  กม .
56+382-56+882 ระยะทาง
0.5 กม. (จุดชมบ้ังไฟพญานาค)
จ.หนองคาย งบประมาณ
10,000,000 บาท
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4.3 ขออนุมัติใชงบประมาณเหลือจายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณ 57,639.71.- บาท

เลขานุการ สืบเน่ืองจาก เม่ือส้ินปงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุมจังหวัด
ไดดําเนินการขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมปแบบไมมีหน้ี 57,639.71.- บาท
เน่ืองจากเปนงบประมาณเหลือจายที่เหลือจากการกอหน้ีของโครงการ
ที่ใชงบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งไดรับแจง
ผลการอนุมัติเรียบรอยแลว และผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีไดให
ความเห็นชอบใหกลุมจังหวัดดําเนินโครงการประชาสัมพันธและสงเสริม
การตลาดทั้งในและตางประเทศ  กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อสํารวจเสนทางเช่ือมโยงและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 57,639.71.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 “ ขอ 25
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือ
เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจายภายใตแผนงานเดียวกัน
ที่เหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิต
หรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจางแลว
ไปใชจายเปนรายจายใด ๆ ได....” และตามประกาศ  ก.น.จ. ลงวันที่ 11
ตุลาคม พ.ศ.2554 “ขอ 6 การใชงบประมาณเหลือจายของจังหวัดหรือ
กลุมจังหวัดที่ไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
แลว ใหนําความในขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม”
โดยที่ ขอ 3 กรณีกลุมจังหวัดประสงคขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจายที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหหัวหนา
กลุมจังหวัดนําเสนอ ก.บ.ก. และ ขอ 4 เปนอํานาจของ ก.บ.ก.ในการ
พิจารณา กล่ันกรอง และใหความเห็นชอบการโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจายของกลุมจังหวัดที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และอนุมัติการใชงบประมาณเหลือจายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 57,639.71.- บาท

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)
- ไมมี –

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

ลงช่ือ......มาลินทร พันธุเดช..........ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ......ลดาวัลย โภคานิตย..........ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย  โภคานิตย)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ


