รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 1/2557
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมคําชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
uuuuuuuuuuuuu

ผู้มาประชุม
1. นายณรงค์ พลละเอียด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
รองประธานกรรมการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
3. นายภานุ แย้มศรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
รองประธานกรรมการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
4. นายเทวัญ สรรค์นิกร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
รองประธานกรรมการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
รองประธานกรรมการ
5. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
6. นายสุขพล อินตาพรหม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
7. นายเจษฎา ตงศิริ
แทนผู้อํานายการสํานักชลประทานที่ 5
กรรมการ
8. นายสืบสกุล หงส์ศิริวรรณ
แทนปลัดจังหวัดเลย
กรรมการ
9. นายสนธยา ยาสงคราม
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย
กรรมการ
กรรมการ
10. นางสาวศรุดา นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดหนองคาย
11. ว่าที่ พ.ต. สุเนตร ทองดี
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
12. นายชาญยุทธ วันดี
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
13. นางพรพรรณ สุวรรณรินทร์ แทนพาณิชย์จงั หวัดบึงกาฬ
กรรมการ
14. นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
15. นายประเทศ แย้มยินดี
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
กรรมการ
16. นายมนตรี หมวกไสว
แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
17. นายอภิวัชร์ สีสตั ตรัตนะกูล แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
18. นายสมภพ สุนันทนาม
แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
กรรมการ
19. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
กรรมการ
20. นางพรพรรณ ชลประทาน แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
กรรมการ
กรรมการ
21. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิลัย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี
22. นายชาญชัย บุญญานาม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาข่า จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
23. นายธนาดุลย์ บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
/ 24. นางวัฒนา...
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24. นางวัฒนา พิธรัตน์
25. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
26. ด.ต.เจนศึก สารแสน
27. นางพัชริยา พลับแก้ว
28. นางสาวอสิตรา รัตตะมณี
29. นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
30. นายมงคล อดทน
31. นายธนดร เบ็ญจจินดา
32. นายจํารัส นาแฉล้ม
33. นายเอกชัย รัตนโสภา

ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
กรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
กรรมการและ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขานุการ
ตอนบน 1 แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลย
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและ
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุดรธานี
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กรรมการและ
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
แทนหัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ไม่มาประชุม
1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
3. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย
4. นายกเทศมนตรีตําบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
5. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
6. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย
7. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
8. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุดรธานี
9. นายประพนธ์ พลอยพุ่ม ประธานคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม
จังหวัดเลย
10. นางสาววารุณี พูลศิลป์ ผู้ประสานงานมูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
11. นายธีระพันธ์ ทองทุม ประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู
12. นางสวรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาจังหวัดหนองคาย
13. นายฉลาด สอดท้าย คณะทํางานองค์กรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
14. นางพิสมัย รัตนวิบูลณ์กลุ คณะทํางานองค์กรสตรีอําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
15. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ

กรรมการ ติดภารกิจ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

/ ผู้เข้าร่วมประชุม...

~3~
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายไชยยงค์ วงษาพรหม
ผู้อํานวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
2. นางวลัยลักษณ์ กมลวิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
3. นายวิชัย จาตุรงค์กร
แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี
4. นายพิศัลย์ อุบลพิพัชร์
แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ
5. นายวิกรานต์ ชนาสุข
แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานหนองคาย
6. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดหนองคาย
7. นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
8. นายโนรี ตะถา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
9. นายพรพิทักษ์ อํามาตทัศน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
10. นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเลย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย
11. นายยศเสถียร ทองปั้น
12. นายเฉลิมชนม์ สีสม
นายช่างโยธาชํานาญงาน สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลําภู
13. นายสุริยา คําพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
14. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดฯ
15. นายวิทยา เดชประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
16. นางสาวเกศินี คุ้มบุ่งคล้า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
17. นางรสริน ศิริเกตุ
เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดฯ
18. นางสาวมาลินทร์ พันธ์เดช เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
19. นางสาวชาคริยา ใจขาน
เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
20. นางสาววันวิสา ศรีสโุ คตร
เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เนื่องจากนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ จึงมอบหมายให้ นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.
เป็นประธานที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ตามระเบียบ
วาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเร่งรัด
การดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
รั ฐ บาลให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ ให้
แผนงาน/โครงการต่างๆ ให้สําเร็จตามกรอบระยะเวลา ในปีนี้ได้กําหนดเป้าหมาย
การเบิ ก จ่ า ยไว้ สู ง กว่ า ทุ ก ปี ที่ ผ่ า นมา คื อ รายจ่ า ยภาพรวมร้ อ ยละ 95 และ
รายจ่ายลงทุนร้อยละ 82 ทําให้มีปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสูงถึง 2.399
ล้านล้านบาท โดยเน้นความสําคัญกับการให้หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจและจังหวัด
/ ที่ได้รับเงิน...
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ที่ได้รับเงินงบประมาณในปีปัจจุบันและเงินงบประมาณปีก่อนๆ ให้รีบดําเนินการ
เบิกจ่ายให้ได้ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งกระทรวงการคลังจะใช้มาตรการใหม่ที่สําคัญ คือ
จะนํ า ข้ อ มู ล การก่ อ หนี้ แ ละการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
พ.ศ.2557 จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ไปใช้ประกอบการ
พิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 หากก่ อ หนี้
และเบิกจ่ายเงินทั้งเงินที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557
ที่ได้รับจัดสรร ได้จํานวนน้อยจะทําให้งบประมาณปี พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรร
น้อยลงด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6 /2556
ตามที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ได้จัดส่งรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2556 ให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน และได้เผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ของ
กลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast.n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม
ก.บ.ก. แล้ ว นั้ น หากกรรมการท่ า นใดประสงค์ จ ะปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ แ จ้ ง
ที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

ขอแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๒๒ ข้อความเดิม “๘. โครงการพัฒนาด่านชายแดนเพื่ อ
รองรับ AEC และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” แก้ไขเป็น “๘. โครงการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ”

มติที่ประชุม

แก้ไขรายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
เมื่อพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบประมาณทั้งสิ้น 303.000 ล้านบาท (ไม่รวมงบ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5.000 ล้านบาท) ดําเนินโครงการ จํานวน
10 โครงการ (รวมโครงการที่ใช้เงินเหลือจ่าย) ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จทุกโครงการ
อยู่ระหว่างดําเนินการ 1 โครงการ ผลการเบิกจ่าย 301.736 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.75 ของงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือโครงการที่ยังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 1 โครงการ (1 กิจกรรม) คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่ มผลผลิ ตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟื้นฟู ลุ่ม น้ํา ห้วยโมง จ.บึ งกาฬ

เลขานุการ

/ กิจกรรมก่อสร้าง...
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กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งฝายน้ํ า ล้ น ห้ ว ยขามเปี้ ย บ้ า นสมพร ต.โคกกว้ า ง อ.บุ่ ง คล้ า
จ.บึงกาฬ งบประมาณ 748,000 บาท
นายจํารัส นาแฉล้ม
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ

เนื่องจากผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา เพราะผู้รับจ้างทํางานไม่ตรงตามสัญญา
และได้ดําเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ สอบราคาและลงนามในสัญญาแล้ววงเงิน
629,000 บาท คงเหลือจากการก่อหนี้ 119,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เร่งรัดดําเนินการ เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมได้ดําเนินการไว้บ้างแล้ว แต่ไม่แก้ไข
ตามที่ผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขจึงบอกเลิกสัญญา คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้
ภายในธันวาคม 2556

ที่ประชุม

รับทราบ

เลขานุการ

3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่ม จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณทั้ งสิ้ น 316,363,000 บาท (รวมงบ
บริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) ดําเนินโครงการ 8 โครงการ แล้วเสร็จ
1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้ านโลจิสติกส์ของกลุ่มจั งหวั ด
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน
7 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

รายการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

กลุ่มจังหวัดภาค
งบลงทุน
ตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประจํา
ตอนบน 1

257.86

104.05

40.35

58.51

54.48

93.11

รวม

316.37

158.52 50.11
(เฉลี่ย)

ที่มา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
รวบรวม: กรมบัญชีกลาง
เพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 กันยายน 2556 เป็นเงิน 21.58 ล้านบาท
เลขานุการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 จั ง หวั ด อุ ด รธานี ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณ 59,901,900 บาท ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน
ทั้งสิ้น 54,597,369 บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน 5,304,531 บาท
ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการทั้ง 4 โครงการเบิกจ่ายแล้ว 17,357,957 บาท
คงเหลื อ 37,239,412 บาท หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/กิ จ กรรมที่
ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
/ 1. โครงการพัฒนา...

~6~
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
นายเจษฎา ตงศิริ
1.1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ําบ้านหว้านใหญ่
แทน ผอ.สํานักชลประทานที่ 5 (ระยะที่ 2) บ้านหว้านใหญ่ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี งบประมาณ
9,000,000 บาท ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
ของประชาชนในพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
1.2) ก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ ง หนองเป่ ง พร้ อ มอาคารประกอบบ้ า นนาวั ง คํ า
ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี งบประมาณ 7,000,000 บาท ดําเนินการยังไม่
แล้วเสร็จเนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของประชาชนในพื้นที่ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
1.3) ก่ อ สร้ า งแก้ ม ลิ ง หนองทุ่ ง ยั้ ง พร้ อ มอาคารประกอบบ้ า นทุ่ ง ยั้ ง
ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ 7,000,000 บาท ดําเนินการ
แล้ว ๗๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗
เลขานุการ
1.4) ขุดลอกหนองศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี งบประมาณ
10,038,300 บาท หน่วยดําเนินงาน คือ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 อุดรธานี
แจ้งว่าผู้รับจ้างเข้าดําเนินการแล้ว และได้แจ้งเร่งรัดกับผู้รับจ้างเพื่อให้รีบดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามสัญญาเดือนมีนาคม 2557
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ
2.1 ) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ํา แหล่งน้ําหนองสาธารณะ
บ้านบ่อโคลน ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ 5,000,000 บาท
หน่วยดําเนินงาน คือ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 อุดรธานี แจ้งว่าผู้รับจ้างได้
เข้าดําเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน
ธันวาคม 2556
3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
นายไชยยงค์ วงษาพรหม
3.1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกบ้ า นเชี ย ง อ.หนองหาน จ.อุ ด รธานี
ผอ.สํานักงานท่องเที่ยว
งบประมาณ 5,000,000 บาท จัดเป็น ๒ กิจกรรม ดังนี้
และกีฬาจังหวัดอุดรธานี
- กิจกรรมจัดซื้อรถรางไว้บริการนักท่องเที่ยว งบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการล่าช้ามีค่าปรับ 23 วัน และผู้รับจ้างส่งงานวันศุกร์
ที่ 8 พฤศจิกายน 2556
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
สิ้นสุดสัญญา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดําเนินการ
4. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
งบประมาณ 5,363,600 บาท ดําเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้
- กิ จ กรรมผลิ ต สื่ อ ประชาสัม พั นธ์ ก ารท่ องเที่ ยว งบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
/ - กิจกรรมแสดงสินค้า...
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ที่ประชุม

- กิจกรรมแสดงสินค้า (road show) งบประมาณ 4,363,600
บาท จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยจั ด ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ 1 ครั้ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี 1 ครั้ ง
ดําเนินการแล้วเสร็จ
รับทราบ

นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
หน.สนจ.เลย

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดเลยได้รับจัดสรรงบประมาณ
59,500,000 บาท ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น
59,316,300 บาท เหลื อ จ่ า ยจากการก่ อ หนี้ ผู ก พั น 183,700 บาท
ณ ปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร และโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทั้งใน
และ ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว
28,922,420 บาท คงเหลือ 30,393,880 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จรายงานผลการเนินงาน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดฯ
1.1) กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนวั ง สํ า ราญ –
วังสะพุง กม. 100 + 248 – กม. 103 + 100 จ.เลย ระยะทาง 2.852 กม.
งบประมาณ 30,000,000 บาท ดําเนินการล่าช้า เนื่องจากมีก้อนหินในพื้นที่
ดําเนินการจํานวนมากต้องขนย้ายออก ขณะนี้ดําเนินการแล้ว 70% สิ้นสุดสัญญา
25 ธันวาคม 2556 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันเวลา
2. โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) งบประมาณ 5,000,000 บาท ดําเนินการแล้ว 30% สิ้นสุดสัญญา
เดือนพฤษภาคม 2557 การดําเนินการล่าช้าเนื่องจากทับซ้อนกับพื้นที่ดําเนินการ
ของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากฟังก์ช่นั ประกอบกับมีฝนตกหนัก

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเอกชัย รัตนโสภา
แทน หน.สนจ.หนองบัวลําภู

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดหนองบัวลําภูได้รับจัดสรร
งบประมาณ 59,877,600 บาท ดําเนินโครงการ 2 โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน
ทั้งสิ้น 59,712,600 บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน 165,000 บาท
ณ ปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาและปรับปรุงดิน
และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ และอยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน 1
โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 45,894,500 บาท คงเหลือ 13,818,100 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จรายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนี้

/ 1.โครงการพัฒนา...
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1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
1.1) ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วก่ อ สร้ า งหอพระบาง วั ด มหาชั ย ต.ลํ า ภู
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ 14,818,100 บาท ดําเนินการแบ่งสัญญา
เป็น 6 งวดงาน สิ้นสัญญา 30 สิงหาคม 2557
1.2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวฉลองพุทธชยันตรีหนองบัวลําภู งบประมาณ
3,000,000 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ(เฟสแรก)
ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
หน. กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด
สนจ.หนองคาย

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดหนองคายได้รับจัดสรร
งบประมาณ 60,000,000 บาท ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ก่อหนี้ผูกพัน
ทั้งสิ้น 48,373,742บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน11,626,258 บาท
ณ ปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
โลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และอยู่
ระหว่างดําเนินการจํานวน 3 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 27,979,739 บาท คงเหลือ
20,394,003 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทีด่ ําเนินการยังไม่
แล้วเสร็จรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อ
1.1) ก่อสร้างแก้มลิงหนองตอพร้อมอาคารประกอบบ้านนาบง ต.กองนาง
อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย งบประมาณ 5,000,000 บาท ก่อหนี้ 5,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 99.517%
1.2) ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย
ต.หาดคํา อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ 8,000,000 บาท ก่อหนี้
8,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 82.69%
2. โครงการสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด งบประมาณ
25,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 77.82% ซึ่งมีเงินเหลือจ่ายทางจังหวัดได้นําไป
ดําเนินการ 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด และโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด
3. โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
งบประมาณ 19,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 22.5% คาดว่าจะเบิกจ่าย
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมีเงินเหลือจ่าย
จากโครงการ 60,000 บาท

ที่ประชุม

รับทราบ
/ นายจํารัส...
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นายจํารัส นาแฉล้ม
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดบึงกาฬได้รับจัดสรร
งบประมาณ 70,500,000 บาท ดําเนินโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ ก่อหนี้
ผูกพันทั้งสิ้น 68,438,472 บาท เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ผูกพัน 2,061,528
บาท ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ 2 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 34,807,771
บาท คงเหลือ 33,630,701 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่
ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ
1.1) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ําแหล่งน้ําหนองนกไข่ บ้านอู๋คํา
ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ 5,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
250,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 27 มีนาคม 2557
1.2) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ําแหล่งน้ําหนองจันทร์
บ้านหนองจันทร์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวไิ ล จ.บึงกาฬ งบประมาณ 5,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 250,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 27 มีนาคม 2557 การดําเนินการ
ล่าช้า เนื่องจากพื้นที่ดําเนินการเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ ซึง่ มีน้ําอยู่ในหนองน้ํา
ปริมาณมากจึงไม่สามารดําเนินการได้ ขณะนี้ได้ดําเนินการไปแล้ว 30% คาดว่า
ภายในเดือนธันวาคม 2557 จะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด
2.1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนสี่แยกบึงกาฬ – คอสะพาน
ห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.136 + 700 – กม.138 + 025 ระยะทาง
1.325 กม. จ.บึงกาฬ งบประมาณ 30,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 14%
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 มีนาคม 2557 และคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ
ก่อนสิ้นสัญญาเป็นเวลาหนึ่งเดือน

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดล่าช้ามากทุกปี ขอให้จังหวัด
ภายในกลุ่มจังหวัดเร่งรัดดําเนินงานโครงการ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
แรกของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด และให้ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ติ ด ตาม
โดยใกล้ชิด

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการโดยเคร่งครัด
3.3 รายงานผลการดําเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม ใช้เงินเหลือจ่ายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จากมติ ที่ ป ระชุ ม ก.บ.ก. ครั้ ง ที่ 5/2556 เมื่ อ วั น ที่ 19 กรกฎาคม
2556 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ
กลุ่มจังหวัด จํานวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 20,925,117 บาท
ณ ปัจจุบันแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม เบิกจ่ายแล้ว 165,000 บาท คงเหลือที่ยังไม่

เลขานุการ

/ เบิกจ่าย...
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เบิกจ่าย 20,760,117 บาท รายละเอียดขอให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบรายงาน
ที่ประชุมตามลําดับ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
1) กิ จ กรรมพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วบ้ า นนาข่ า และประชาสั ม พั น ธ์
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 9,014,889 บาท ดังนี้
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านนาข่า งบประมาณ 5,360,000 บาท
หน่ ว ยดํ า เนิ น งาน สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด อุ ด รธานี ขณะนี้
ดําเนินการแล้ว 50% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2556
- จัดงานส่งเสริมการตลาด (Event
Market)
งบประมาณ
1,654,889 บาท หน่ ว ยดํ า เนิ น งาน สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด อุ ด รธานี
ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วและจะดําเนินการภายในเดือนธันวาคม 2556
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ LED งบประมาณ 2,000,000 บาท
หน่วยดําเนินงาน สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ดําเนินการแล้ว 30% จะ
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2556

นายเอกชัย รัตนโสภา
แทน หน.สนจ.หนองบัวลําภู

2) กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง เว็ ป ไซต์ จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
ประชาสัมพันธ์หนองบัวลําภูมีดีราชินีข้าวเหนียว ข้าวผัวหลง งบประมาณ
165,000 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์
หน.สนจ.เลย

3) กิ จ กรรมติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ดําเนินการ
แล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด
สนจ.หนองคาย

2. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
1) กิจกรรมปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเก่าให้เป็น
ศูนย์ บริ การข้ อมูลการท่องเที่ ยว งบประมาณ 7,000,000 บาท อยู่ระหว่า ง
ดําเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
3. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
1) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเที่ยวสาย
บ้านวังน้ํามอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย งบประมาณ
2,500,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการและได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว

นายจํารัส นาแฉล้ม
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ

2) กิจกรรมปรับปรุงถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกถ้ําพระ อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ งบประมาณ 2,061,528 บาท ดําเนินการแล้ว 80% สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 คาดว่าจะส่งมอบงานได้ทันสัญญา

ประธาน

ขอให้ จั ง หวั ด ที่ ดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ เ ร่ ง รั ด
ดํ า เนิ น การและเบิ ก จ่ า ยให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในไตรมาสแรกของปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2557 หรือภายในสัญญา

ที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของประธาน
/ 3.4 แผนปฏิบัติราชาการ...
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3.4 แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่แล้ว ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่
๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบกรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับจัดสรร
วงเงิน ๓๓๐ ล้านบาท ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จํานวน 5 โครงการ
งบประมาณ 256,880,000 บาท
1. โครงการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ ไ ด้
มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน
3. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ (Brand Identity) และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด ( OTOP )
4. โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
5. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ด้ านการลงทุ น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 :
อุตสาหกรรม และการค้า จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 46,000,000 บาท
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
7. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน
8. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 22,120,000 บาท
9. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ
10. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการตลาด
** ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 5,000,000 บาท **
รายละเอียดแยกรายจังหวัด ดังนี้
จังหวัด
งบประมาณ (บาท)
จังหวัดอุดรธานี
76,760,000
จังหวัดเลย
51,500,000
จังหวัดหนองบัวลําภู
59,900,000
จังหวัดหนองคาย
64,310,000
จังหวัดบึงกาฬ
72,530,000
งบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ
5,000,000
รวม
330,000,000
หมายเหตุ : รายละเอียดโครงการและกิจกรรมตามเอกสารงบประมาณตามกรอบ
ที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่แนบ
/ โดยมติที่ประชุม...

~ 12 ~
โดยมติที่ประชุมรับทราบ และให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดประสานกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการปรับแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2557 ไม่ให้ซ้ํากับพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้วใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ
รอง ผวจ.หนองคาย

กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ควรดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมแบบบู ร ณาการร่ ว มกั น
โดยการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนํางบประมาณจังหวัด
กลุ่มจังหวัดมาดําเนินการร่วมกันได้ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและจะมีเงิน
เหลือจ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมได้

นายเทวัญ สรรค์นิกร
รอง ผวจ.บึงกาฬ

การจัดแสดงสินค้า (Road show) ไม่ควรจัดภายในกลุ่มจังหวัด และ
เสนอเส้นทางการจัดแสดงสินค้า (Road show) ท่าลี่ – ชัยบุรี – หลวงพระบาง
เพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ

ประธาน

ให้ จังหวั ดภายในกลุ่ มจั งหวัด จัด ทําแผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2557
ที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้เพื่อบูรณาการร่วมกัน และโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สามารถบู ร ณาการร่ ว มกั น ได้ ให้ ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
พ.ศ. 2557 โดยเร็ว

ที่ประชุม

รับทราบ และเห็นชอบกับการบูรณาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณ เห็นควรมอบหมายให้ นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย ประสานจังหวัดและส่วนราชการทั้ง 5 จังหวัด เพื่อบูรณาการ
กํ า หนดแผน/โครงการ/กิ จ กรรม และงบประมาณไม่ ใ ห้ ซ้ํ า ซ้ อ นกั น และ
เกิดประโยชน์สูงสุด

เลขานุการ

3.5 มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มติ ค ณะกรรมการติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณภาครั ฐ
ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 กําหนดมาตรการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
รวมทั้ ง เร่ ง รั ด ก่ อ หนี้ ผู ก พั น รายจ่ า ยงบลงทุ น ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2557 โดยเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
และรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

/ ตารางเป้าหมายการเบิกจ่าย...
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ไตรมาส
ที่
๑
๒
๓
๔

เป้าหมายการเบิกจ่าย
เป้าหมายการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายภาพรวม
รายไตรมาส
สะสม
รายไตรมาส
สะสม
(%)
ณ สิ้นไตรมาส (%)
(%)
ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑๕
๑๕
๒๒
๒๒
๒๐
๓๕
๒๔
๔๖
๓๕
๗๐
๒๔
๗๐
๑๒
๘๒
๒๕
๙๕

ในส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของกลุ่ม
จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ๓๓๐ ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจํา
๑๒๒.๘๒ ล้ า นบาท และรายจ่ า ยงบลงทุ น ๒๐๗.๑๘ ล้ า นบาท ตั้ ง แต่ ต้ น
ปี ง บประมาณจนถึ ง วั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๖ มี ย อดการเบิ ก จ่ า ยในส่ ว นของ
รายจ่ายประจําเป็นเงิน ๗๖,๕๒๓.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ของรายจ่ายงบ
ประจํา และเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของงบประมาณทั้งหมด
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณา
4.1 การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จั ง หวั ด บึ ง กาฬขอใช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยจากโครงการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง
พื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟื้นฟูลุ่มน้ําห้วยโมง
จ.บึงกาฬ กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยขามเปี้ย บ้านสมพร ต.โคกกว้าง
อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ งบประมาณ 748,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ววงเงิน
629,000 บาท คงเหลือจากการก่อหนี้ 119,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร บ้านโคกกลางพัฒนา หมู่ 13 ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย
จ.บึงกาฬ งบประมาณ 119,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ า ปี ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 (โครงการใน y2)
เป็นอํานาจของ ก.บ.ก. เมื่อเห็นชอบแล้วให้ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ได้ทันที ทั้งนี้ จังหวัดได้ขอกันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปี โดยการกันแบบไม่มหี นี้ จํานวน 119,000 บาท ไว้แล้ว

นายจํารัส นาแฉล้ม
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ

เลขานุการ

ขอตรวจสอบงบประมาณในระบบเพื่ อ ความชั ด เจน หากมี ก ารกั น แบบ
ไม่มีหนี้ไว้แล้ว จังหวัดต้องขออุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลางก่อน

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการอนุมัตโิ ครงการใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ
119,000 บาท และมอบฝ่ายเลขานุการศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกีย่ วข้อง
โดยเฉพาะงบประมาณต้องได้รับแจ้งอนุมตั กิ ่อนจึงจะลงนามในสัญญาได้
/4.2 การขอเปลี่ยนแปลง...
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นายจํารัส นาแฉล้ม
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ

๔.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
จังหวัดบึงกาฬ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน โดยเปลี่ยนพื้นที่ดําเนินการ จํานวน 2 กิจกรรม
งบประมาณ 7,350,000 บาท ดังนี้
เดิม
1.1) กิ จ กรรมพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ท่อ งเที่ ย วเชิง นิ เ วศน์ แ ละอารยธรรม
ที่สําคัญในกลุ่มจังหวัดอย่างน้อย 5 แห่ง งบประมาณ 30 ล้านบาท ในส่วนของ
จังหวัดบึงกาฬ
- พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ววั ด อาฮง อ.เมื อ ง จ.บึ ง กาฬ งบประมาณ
6,000,000 บาท
1.2) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จ.บึงกาฬ (ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัดกลาง ก่อสร้างห้องน้ํา
ก่อสร้างบ้านศูนย์รวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรม) งบประมาณ 1,350,000 บาท
ขอเปลี่ยนพื้นที่ดําเนินการเป็น
1.1) กิ จ กรรมพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ท่อ งเที่ ย วเชิง นิ เ วศน์ แ ละอารยธรรม
ที่สําคัญในกลุ่มจังหวัดอย่างน้อย 5 แห่ง ในส่วนจังหวัดบึงกาฬ
- พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วน้ํ า ตกถ้ํ า พระ อ.บึ ง โขงหลง จ.บึ ง กาฬ
โดยปรั บปรุ งเส้ นทางเข้า แหล่ งท่ องเที่ยวน้ํา ตกถ้ํ าพระ ซ่อ มสร้ างถนนลาดยาง
ผิวทาง AC สาย บก.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 2026 – น้ําตกถ้ําพระ
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง 1,600 เมตร. งบประมาณ 6,000,000 บาท
เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดอาฮงได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เข้าดําเนินการแล้ว และเพื่อ
ปรับปรุงทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกถ้ําพระในส่วนที่เหลือให้เข้าถึงบริเวณน้ําตก
ถ้ําพระได้สะดวกยิ่งขึ้น
1.2) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จ.บึงกาฬ (พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูสิงห์) งบประมาณ 1,350,000
บาท เนื่องจากในบริเวณวัดกลางไม่มีพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์
2. โครงการพัฒนาระบบโลจิส ติกส์การท่ องเที่ยวเชื่ อมโยงอาเซี ยน โดยขอ
เปลี่ ยนพื้ น ที่ดํ าเนิ นการ เดิม กิ จ กรรมปรั บปรุ งทางหลวงหมายเลข 212 CS
0201 ตอนห้ ว ยก้ า นเหลื อ ง – ดงบั ง ระหว่ า ง กม.138+350 – กม.
140+500 ระยะทาง 2.150 กม. จ.บึงกาฬ งบประมาณ 42,000,000 บาท
ขอเปลี่ยนพื้นที่ดําเนินการเป็น กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 CS
0201 ตอนห้วยก้านเหลือง – ดงบัง ระหว่าง กม.138+500 – กม.140+166
ระยะทาง 1.666 กม. จ.บึงกาฬ งบประมาณ 42,000,000 บาท เป็นการ
ปรับปรุงช่วงกิโลเมตรในการดําเนินงานให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมและ
/ สอดคล้องกับโครงการ...
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สอดคล้ อ งกั บโครงการที่ ดํ าเนิ นการในปัจ จุ บัน ประกอบกั บได้ ง บแปรญั ตติม า
ดําเนินการส่วนหนึ่ง
เลขานุการ

ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ข้อ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายฯ ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม พื้นที่
ดําเนินโครงการ งบรายจ่าย เป้าหมาย โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบหรือการนํา
โครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีมาดําเนินการแทนโครงการเดิม
ข้อ 3 เป็นอํานาจของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดในการเสนอขอความเห็นชอบ
จาก ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก.ให้ความเห็นชอบแล้วให้ดําเนินการตามข้อ 4 คือ ให้
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยที่ ระเบี ยบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2554
ข้อ 4 วรรคสอง “ในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จะต้ อ งมี ว งเงิ น ต่ อ หน่ ว ยต่ํ า กว่ า หนึ่ ง ล้ า นและต่ํ า กว่ า สิ บ ล้ า นบาท
ตามลําดับ กรณีจังหวัดบึงกาฬที่ขอเปลี่ยนกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดอาฮง
เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วน้ํ า ตกถ้ํ า พระ ภายใต้ โ ครงการปรั บ ปรุง และพั ฒ นาแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ ไ ด้ ม าตรฐานเพื่ อ รองรั บ ประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง เป็ น
โครงการที่กลุ่มจังหวัดไม่ได้ระบุพื้นที่กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 แต่ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั น และกํ า หนดพื้ น ที่
กิจกรรมตามความเหมาะสม เมื่อได้รับแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณโครงการที่ผ่าน
ความเห็นชอบ จาก อ.ก.น.จ. แล้ว
ดั ง นั้ น เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบและไม่ ถื อ ว่ า เป็ น การเปลี่ ย นแปลง
กิจกรรมตามประกาศ ก.น.จ. เมื่อวัน ที่ 11 ตุลาคม 2554 ใหม่ สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอาเซียน เป็นไปตามประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1
และเป็นอํานาจของ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ฝ่ายเลขานุการ ขอทําความตก
ลงกับสํานักงบประมาณ กรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณงบลงทุนค่า
ก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบเปลี่ ย นแปลงกิ จ กรรมของจั ง หวั ด บึ ง กาฬ โดยโครงการพั ฒ นาระบบ
โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียนให้จังหวัดบึงกาฬส่งแบบ ปร.4,ปร.5
ให้กลุ่มจังหวัด เพื่อขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ และให้หาตัวผู้รับจ้างไว้
ล่วงหน้าแบบมีเงื่อนไข เมื่อได้รับแจ้งเห็นชอบสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที
/ นายเอกชัย...

~ 16 ~
นายเอกชัย รัตนโสภา
แทน หน.สนจ.หนองบัวลําภู
ถนนลาดยาง

ขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด โครงการพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ก าร
ท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงอาเซี ย น โดยเปลี่ ย นพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมซ่ อ มแซม
จากเดิม 2 แห่ง งบประมาณ 33.900 ล้านบาท เป็น 4 แห่ง งบประมาณ
33.900 ล้านบาท เท่าเดิม เนื่องจากที่กําหนดไว้เดิมได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากกรมทางหลวงชนบทเข้าดําเนินการแล้ว ดังนี้
เดิม
1) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย นภ. 4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 –
บ้านข่าดอนเข็มสาย นภ. 4044 ต.นามะเฟือง บ้านหัวนา อ.เมือง
จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ 9.990 ล้านบาท
2) ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย นภ. 4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2143 –
บ้ า นหั น นภ. 4043 ต.นามะเฟื อ ง – บ้ า นพร้ า ว อ.เมื อ ง จ.หนองบั ว ลํ า ภู
งบประมาณ 24.000 ล้านบาท
ขอเปลี่ยนพื้นที่ดําเนินการเป็น
1) สาย นภ. 4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2413 – บ้ า นค้ อ อ.โนนสั ง
จ.หนองบัวลําภู ระยะทาง 1.800 กม. งบประมาณ 9.900 ล้านบาท เพื่อเข้า
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู เ ก้ า -ภู พ านคํ า ,แหล่ ง โบราณคดี กุ ด คอเมยกุดกวางสร้อย อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู และเป็นเส้นทางลัดเชื่อมจังหวัด
ขอนแก่น
2) สาย นภ. 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 – บ้ านท่าลี่ อ.นากลาง
จ.หนองบังลําภู ระยะทาง 2.400 กม. งบประมารณ 9.900 ล้านบาท เพื่อเข้า
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วถ้ํ า ผาโขง,แหล่ ง โบราณคดี ถ้ํ า ผายาธรรมสถิ ต ย์ ต.ดงมะไฟ
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู และอ่างเก็บน้ําโคกนกสาริกา ต.บุญทัน อ.สุวรรณ
คูหา จ.หนองบัวลําภู และเป็นเส้นทางลัดเชื่อม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี
3) สาย นภ. 4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 – บ้านหนองบัวคําแสน
อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู ระยะทาง 2.500 กม. งบประมาณ 9.900 ล้านบาท
เพี่อเข้าแหล่งท่องเที่ยวผาสามยอดซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยต่อ จ.หนองบัวลําภู และ
จ.เลย เขตหมู่บ้านผาสุก ต.หนองกรุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู และเป็น
เส้นทางลัดเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว อ. ผาขาว จังหวัดเลย
4) สาย นภ. 3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210 – บ้านกุดกระสู้ อ.เมือง,
นากลาง ระยะทาง 1.000 เมตร งบประมาณ 4.200 ล้านบาท เพื่อเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ําสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู และเป็น
เส้นทางลัดเชื่อม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ทั้งนี้ ได้ส่งแบบ ปร.4,ปร.5 ให้กลุ่มจังหวัด
เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการขอทําความตกลง กรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณงบลงทุนค่าก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท
/ ระเบียบวาระที่ 5 ...
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ระเบียบวาระที่ 5
เลขานุการ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
กระทรวงมหาดไทยได้ทําบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) เพื่อสนับสนุน
การบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด แบบบู ร ณาการไปสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
รวมทั้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ที่เป็นที่ตั้งของ ROC ในการดําเนินการตามบันทึกข้อตกลง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ ว างไว้ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานกํ า หนดกรอบการ
ดําเนินงานของ ROC เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมได้กําหนดกรอบในการ
ดําเนินงานให้มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้ง ROC ร่วมกับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เพื่อร่วมกัน
พิจารณาเสนอหัวข้อวิจัยและTOR โดยกลุ่มจังหวัดแจ้งหัวข้อวิจัยและ TOR ให้
กระทรวงมหาไทยทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2556

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ
รอง ผวจ.หนองคาย

คณะทํางานกําหนดกรอบการดําเนินงานของกลุ่มจังหวัดดําเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ ROC ดําเนินการศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการ
เพื่อเสนอแนะในเชิงนโยบาย/มาตรการหรือการปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่สําหรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งหัวข้อวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นที่ตั้งของ ROC
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดร่วมพิจารณากําหนดหัวข้อการวิจัย
พร้อมทํา TOR ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามกรอบ
การดําเนินงานของROC ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายใต้งบประมาณ
1.5 ล้านบาท

ประธาน

เห็นควรจัดประชุมกรอ.กลุ่มจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณากําหนดหัวข้อการวิจัย
และTOR

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามทีป่ ระธานเสนอและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการจัดประชุม
กรอ.กลุ่มจังหวัดภายในเดือนพฤศจิกายน 2556
5.2 ขอสนับสนุนงบประมาณใช้เงินเหลือจ่ายกลุ่มจังหวัด
นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
ในกรณีทมี่ ีเงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดหนองบัวลําภูขอเสนอโครงการสร้างเขื่อนขนาดเล็กบริเวณแหล่งน้ําที่มาจาก
และชุมชนเมือง จ.หนองบัวลําภู บ้านห้วยทรายภูและบ้านคําปลาหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง
และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ประธาน

กรณีขอใช้เงินเหลือจ่ายขอได้ เป็นหน้าที่ของจังหวัดแต่ละจังหวัดจัดลําดับ
ความสําคัญผ่านที่ประชุม ก.บ.จ. เพื่อเสนอขอใช้งบประมาณที่ประชุม ก.บ.ก.
ตามลําดับ

ที่ประชุม

รับทราบ
/ 5.3 การเปลี่ยนแปลง...
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นายชาญยุทธ วันดี
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลําภู

5.3 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
พาณิชย์จังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์อยากเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

เลขานุการ

การดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.บ.ก. นั้น เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. ว่า
ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จังหวัดจะ
เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
มายังสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยผู้แทนหัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จังหวัดละไม่เกิน 2 คน ที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการ สําหับผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด และ
ผู้แทนภาคประชาสังคม มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี

ประธาน

ให้จังหวัดทบทวนคณะกรรมการที่เป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและ
ภาคประชาสังคมที่ครบวาระในตําแหน่งแล้ว เสนอชื่อเข้ามาให้กลุม่ จังหวัด
ปรับปรุงคําสั่ง ก.บ.ก. ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทบทวนคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ส่งให้กลุ่มจังหวัด

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ลงชื่อ......วิทยา เดชประเสริฐ.......ผู้จดรายงานการประชุม
(นายวิทยา เดชประเสริฐ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ลงชื่อ....ลดาวัลย์ โภคานิตย์......ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย์ โภคานิตย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

