
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน 1 
ครั้งที่ 6/2556 

วันพุธที ่25 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมคําชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจงัหวัดอุดรธานี 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายชยพล  ธิติศักดิ ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี       ประธานกรรมการ 
    แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี    
2. นายเทวัญ  สรรค์นิกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ            รองประธานกรรมการ   
    แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ           
3. นายบัญญตั ิ ศรีอุทัย  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด        รองประธานกรรมการ 
    แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย     
4. นายเอกชัย  รตันโสภา  รักษาราชการแทน หน.สนจ.หนองบัวลําภู         รองประธานกรรมการ 
    แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู  
5. นายสุขพล  อินตาพรหม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี      กรรมการ 
6. นายเจษฎา ตงศิร ิ  แทนผู้อํานวยการสํานักชลประทานที ่5     กรรมการ 
7. นายประชา  ผาโคตร  แทนปลดัจังหวัดเลย       กรรมการ 
8. นายอาคม  พิญญศักดิ ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย      กรรมการ 
9. นางวราภรณ์ อ่ิมแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย     กรรมการ 
10. นายต่อศกัดิ์ อรรถบวรพิศาล พาณิชย์จังหวัดหนองคาย       กรรมการ
11. นายธัชพล ศรีถาวร  พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู      กรรมการ
12. นายชาญยุทธ วันด ี  พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลําภู      กรรมการ
13. นายวิโรจน์  พิเภก  พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ       กรรมการ
14. นายเสริมชัย  ลี้เขียววงศ์ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี    กรรมการ
15. นายปิติพร  คําบัว  แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย    กรรมการ
16. นายอภิวัชร์ สีสตัตรัตนกุล แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู    กรรมการ
17. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร แทนนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี      กรรมการ
18. นางพรพรรณ  ชลประทาน แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย     กรรมการ
19. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิลัย  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูง จังหวัดอุดรธาน ี   กรรมการ
20. นายชาญชัย บุญญานาม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาข่า จังหวัดหนองคาย   กรรมการ
21. นางวัฒนา  พิธรัตน ์  ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธาน ี   กรรมการ
22. นายอดิศร  สุนทรารักษ ์ แทนผู้ประสานงานมูลนิธิเลยเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา   กรรมการ
    อย่างย่ังยืน   
23. นางสุรัญญา  ชานนท ์ แทนเลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย    กรรมการ 
24. นายวินัย  ตรงจติพิทักษ ์ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุดรธานี                 กรรมการและ 
    แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี    เลขานุการ 
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25. นางสาวอสิตรา  รตัตะมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ         กรรมการและ 
    สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด       ผูช้่วยเลขานุการ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
    แทนหัวหน้าสาํนักงานจังหวัดอุดรธาน ี
26. นายจํารัส  นาแฉล้ม  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด         กรรมการและ 
    แทนหัวหน้าสาํนักงานจังหวัดบึงกาฬ       ผูช้่วยเลขานุการ 
27. นายโสภณ  ทองโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและ 
    กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด       ผูช้่วยเลขานุการ 
    แทนหัวหน้าสาํนักงานจังหวัดหนองคาย 
28. นายพรพิทักษ์ อํามาตยท์ัศน ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กลุ่มบรหิารทรัพยากรบุคคล        กรรมการและ 
    แทนหัวหน้าสาํนักงานจังหวัดหนองบัวลําภู           ผูช้่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย           รองประธานกรรมการ ติดราชการ 
2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ      กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย      กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ      กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกเทศตรีเมืองเลย จังหวัดเลย      กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกเทศมตรตีําบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู    กรรมการ ติดราชการ 
7. นายกเทศมนตรตีําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ     กรรมการ ติดราชการ 
8. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย    กรรมการ ติดราชการ 
9. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู   กรรมการ ติดราชการ 
10. นายกองค์การบริหารสว่นตําบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ   กรรมการ ติดราชการ 
11. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพทิักษ์สิ่งแวดล้อม  กรรมการ ติดภารกิจ 
      จังหวัดอุดรธานี 
12. นายประพนธ์  พลอยพุ่ม  ประธานคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม  กรรมการ ติดภารกิจ 
      จังหวัดเลย 
13. นายธีระพันธ์ ทองทุม ประธานสภาวัฒนธรรม อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ 
14. นางไพเราะจติ เจรญิย่ิง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  กรรมการ ติดภารกิจ 
      จังหวัดหนองบัวลําภู  
15. ด.ต.เจนศกึ สารแสน  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  กรรมการ ติดภารกิจ 
      จังหวัดหนองคาย 
16. นายฉลาด สอดท้าย  คณะทํางานองค์กรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
17. นางพิสมยั  รตันวิบูลณกุ์ล คณะทํางานองค์กรสตรีอําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
18. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1   กรรมการ ติดภารกิจ 
19. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  กรรมการ ติดภารกิจ 
20. หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดเลย          กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ ติดราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวสมลักษณ์ สมบัตมิี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา 
    จังหวัดอุดรธานี 
2. นายวิชัย  จาตุรงค์  แทนผู้อํานวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ 
3. นายสุริน  บงแก้ว  แทนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 
4. นายจรัส  วงษ์ธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สาํนักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จงัหวัดฯ 
5. นางลดาวัลย์  โภคานิตย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สาํนักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จงัหวัดฯ 
6. นายวิทยา  เดชประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
7. นางสาวเกศิณี  คุม้บุ่งคลา้ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัดฯ 
8. นางรสริน  ศิริเกต ุ  เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
9. นางสาวมาลินทร์  พันธ์ุเดช เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  
10. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ  
11. นางสาววันวิสา ศรีสโุคตร เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ       

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 เนื่องจากนายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ติดราชการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ จึงมอบหมายให้ นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิด
ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 6/2556 ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน     เนื่องจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่ม
    จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้กระผม
    เป็นประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5 /2556 
  ตามที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ตอนบน 1 ได้จัดส่งรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันท่ี 19
กรกฎาคม 2556 ให้แก่คณะกรรมการทุกท่าน และได้เผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ของ
กลุ่มจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast.n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม 
ก.บ.ก. แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งท่ีประชุม
ทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชมุ ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 19      
    กรกฎาคม 2556 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เพื่อทราบ 
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    3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด        
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
เลขานุการ    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 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟ้ืนฟูลุ่มน้ําห้วยโมง จ.บึงกาฬ 
กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยขามเป้ีย บ้านสมพร ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า         
จ.บึงกาฬ งบประมาณ 748,000 บาท (มี PO ในระบบแล้ว) และอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

นายจํารัส นาแฉล้ม  ผู้รับจ้างรายเดิมบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างทํางานไม่ตรงตามสัญญา และได้
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ  ดําเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ ขณะน้ีลงนามในสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างใหม่แล้วและ 
    ได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว    

ที่ประชุม   รับทราบ  

    3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ  
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เลขานุการ    กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณทั้งสิ้น 316,363,000 บาท (รวมงบ
บริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) ดําเนินโครงการ 8 โครงการ มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2556 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วยงาน รายการ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

งบลงทุน 257.86 90.83 35.22 

งบประจํา 58.51 46.11 78.82 

รวม 316.37 136.94 43.29 
(เฉลี่ย) 

      ที่มา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)  รวบรวม : กรมบัญชีกลาง 

เป็นลําดับที่ 11 ของ 18 กลุ่มจังหวัด เพิม่ขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2556 เป็น
เงิน  83.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.42 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการ    ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดอุดรธานีได้รับจัดสรร 
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    งบประมาณ 59,901,900 บาท ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ผลการ 
    ดําเนินงานดังนี้  

 1. โครงการพฒันาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร  
นายเจษฎา ตงศิริ    1.1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ําบ้านหว้านใหญ่ 
แทนผู้อํานวยการ   (ระยะที่ 2) บ้านหว้านใหญ่ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี งบประมาณ 
สํานักชลประทานที่ 5  9,000,000 บาท ทําสัญญา 8,728,400 บาท เบิกจ่าย 23,400 บาท ยังไม่ 
    เบิกจ่าย 8,705,000 บาท ดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากติดปัญหาน้ําท่วม 
    (หน่วยดําเนินงาน โครงการชลประทานอุดรธานี) 
     1.2) ก่อสร้างระบบส่งน้ํา อ่างเก็บนํ้าห้วยน้ําทรง (ตอนล่าง) บ้านโนน 
    สมบูรณ์ ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี  งบประมาณ 9,500,000 บาท ทําสัญญา 
    9,499,799 บาท เบิกจ่าย  9,188,342 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 311,457 บาท 
    เป็นงานดําเนินการเอง ขณะนี้แล้วเสร็จ 100 % อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย        
    (หน่วยดําเนินงาน โครงการชลประทานอุดรธานี) 
     1.3) ก่อสร้างแก้มลิงหนองเป่ง พร้อมอาคารประกอบบ้านนาวังคํา        
    ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี งบประมาณ 7,000,000 บาท ทําสัญญา  
    5,718,824 บาท เบิกจ่าย 63,400 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 5,655,424 บาท  
    ยังไม่สามารถเข้าดําเนินงานได้ เนื่องจากติดปัญหานํ้าท่วมและที่เพราะปลูก       
    ของราษฎร (หน่วยดําเนินงาน โครงการชลประทานอุดรธานี) 
     1.4)  ก่อสร้างแก้มลิงหนองทุ่งย้ัง พร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งย้ัง        
    ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ 7,000,000 บาท ทําสัญญา 
    5,509,173 บาท เบิกจ่าย 1,029,604 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4,479,569 บาท  
    แจ้งเข้าดําเนินงานเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 สิ้นสดุสญัญา 1 กุมภาพันธ์ 2557 
    (หน่วยดําเนินงาน โครงการชลประทานอุดรธานี) 
     1.5) ก่อสร้างแก้มลิงหนองบะพอก พร้อมอาคารประกอบ บ้านโปร่ง      
    ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี งบประมาณ 2,000,000 บาท เป็นโครงการแล้ว
    เสร็จและเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว (หน่วยดําเนินงาน ที่ทําการปกครอง อ.ศรีธาตุ) 

นายสุริน บงแก้ว    1.6) ขุดลอกหนองศรีเจริญ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี งบประมาณ 
แทนผู้อํานวยการ   10,038,300 บาท ทําสัญญา 7,794,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย ผู้รับจ้างยัง   
สนง.ทรัพยากรน้ําภาค 3  ไม่เข้าดําเนินการ เนื่องจากฝนตกต้องรอน้ําลด (หน่วยดําเนินงาน สํานักงาน 
    ทรัพยากรน้ําภาค 3 อุดรธานี) 

นายสุริน บงแก้ว   2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
แทนผู้อํานวยการ    2.1) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ํา แหล่งน้ําหนองสาธารณะบ้าน
สนง.ทรัพยากรน้ําภาค 3  บ่อโคลน ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ 5,000,000 บาท ทําสัญญา 
    4,948,775 บาท เบิกจ่าย 995,029 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 3,953,746 บาท  

(หน่วยดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 3 อุดรธานี)    

น.ส.สมลักษณ์ สมบัติมี  3. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
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แทน ท่องเที่ยวและกีฬา   3.1) แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี    
จังหวัดอุดรธานี   งบประมาณ 5,000,000 บาท ทําสัญญา 4,997,000 บาท (หน่วยดําเนินงาน
    สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี) ยังไม่เบิกจ่าย การดําเนินการ 
    แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
     - จัดซื้อรถอํานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว จํานวน 2 คัน จะส่งมอบ 
    งานภายในเดือนตุลาคมและคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 16  
    ตุลาคม 2556 
     - การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ้านเชียงลงนามในสัญญาและลง PO ใน
    ระบบเรียบร้อยแล้ว กําหนดแล้วเสร็จวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  
    4. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
     งบประมาณ 5,363,600 บาท เบิกจ่าย 2,056,200 บาท ยังไม่เบิก
    จ่าย 3,307,400 บาท การดําเนินการแล้วเสร็จรอผู้รับจ้างส่งงาน คาดว่าจะ 
    เบิกจ่ายภายใน 30 กันยายน 2556 (หน่วยดําเนินงานสํานักงานท่องเที่ยว    
    และกีฬาจังหวัดอุดรธานี) 

ที่ประชุม   รับทราบ  

นายบัญญัติ ศรีอุทัย   ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์  ตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดเลยได้รับจัดสรรงบประมาณ          
การพัฒนาจังหวัดเลย  59,500,000 บาท ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ผลการดําเนินการดังนี้  

1. โครงการพฒันาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร งบประมาณ       
 24,000,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเลย) 
2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว  
กลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ 30,000,000 บาท เบิกจ่าย 4,488,420 บาท     
ยังไม่เบิกจ่าย 25,511,580 บาท ดําเนินการไปแล้วประมาณ 10 % ซึ่งมีความ
ล่ าช้ า ในส่ วนของงานดิ น  คาดว่ า จะแล้ ว เส ร็ จ เดื อนธั น วาคม  2556            
(หน่วยดําเนินงาน แขวงการทางเลยที่ 1) 
3. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ           
(ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์) งบประมาณ 500,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว 
(หน่วยดําเนินงาน สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย)  
4. โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน          
(AEC) งบประมาณ 5,000,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน
พฤษภาคม 2557  (หน่วยดําเนินงานด่านศุลกากรท่าลี่จังหวัดเลย)  

ที่ประชุม   รับทราบ  

 

 

นายเอกชัย รัตนโสภา   ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รักษาราชการแทน  ตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดหนองบัวลําภูได้รับจัดสรร
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หน.สนจ.หนองบัวลําภู  งบประมาณ 59,877,600 บาท ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ผลการ 
    ดําเนินงานดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
  1.1) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ํา แหล่งนํ้าหนองสาธารณะ  
บ้านโคกกลาง ต .บ้านโคก อ .สุวรรณคูหา  จ .หนองบัวลําภู  งบประมาณ 
5,000,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วยดําเนินงาน 
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู)      
  1.2) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ํา แหล่งน้ําหนองทามไฮ     
บ้านกุดผึ้ง ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ 5,000,000 บาท 
เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู) 

     1.3) ปรับปรุงระบบการผลติเปลี่ยนเมลด็พันธ์และอื่น ๆ งบประมาณ  
    5,000,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดําเนินงาน สาํนักงานเกษตร         
    จังหวัดหนองบัวลําภู)     

  1.4) ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 
1,900,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว(หน่วยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู) 

     1.5) ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดหนองบัวลําภู  
    งบประมาณ 3,200,000 บาท เบิกจ่าย 68,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย  
    3,1232,000 บาท (หน่วยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู)  

2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  2.1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างหอพระบาง วัดมหาชัย ต.ลําภู       
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ 14,818,100 บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
งบประมาณ (หน่วยดําเนินงาน สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลําภู)  
  2.2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวฉลองพุทธชยันตรีหนองบัวลําภู งบประมาณ 
3,000,000 บาท อยู่ระหว่างการส่งหลักฐานเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย
ดําเนินงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู) 

      2.3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์งานผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง 
    เพ่ือยกระดับสูส่ากล งบประมาณ 1,900,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว        
    (หน่วยดําเนินงาน สํานักงานพาณิชย์ จังหวัดหนองบัวลําภู) 
     2.4) ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวและงานพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
    งบประมาณ 3,000,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดําเนินงาน สํานักงาน
    จังหวัดหนองบัวลําภู) 
     2.5) ทําป้ายสื่อประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดหนองบัวลําภูและกลุ่ม
    จังหวัด งบประมาณ 3,000,000 บาท เบกิจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดําเนินงาน  
    สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลําภู) 
     2.6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีและ
    การค้าสู่ AEC งบประมาณ 1,900,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (หน่วยดําเนินงาน  

 สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดหนองบัวลําภู) 
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     2.7) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยกับ 
    นักท่องเที่ยว งบประมาณ 1,900,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดําเนินงาน 
    ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู) 
     2.8) ส่งเสริมการท่องเที่ยวไดโนเสารโ์นนทัน งบประมาณ 3,359,500 
    บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดําเนินงาน สาํนักงานจังหวัดหนองบัวลําภู) 
     2.9) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
    สิ่งแวดลอ้ม งบประมาณ 5,000,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดาํเนินงาน 

 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.1 หนองสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลําภู) 
 2.10) สร้างโครงข่ายการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยนักท่องเท่ียวตาม   
 มาตรฐานสากลสู่ AEC งบประมาณ 1,900,000 บาท เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (หน่วย
 ดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู)   

ที่ประชุม   รับทราบ  

นายโสภณ ทองโสภา   ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แทน หน.สนจ.หนองคาย  ตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดหนองคายได้รับจัดสรร 
    งบประมาณ 60,000,000 บาท ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ผลการ 
    ดําเนินงานดังนี้ 

 1. โครงการพฒันาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 
  1.1) ก่อสร้างแก้มลิงหนองตอ พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาบง         
ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย งบประมาณ 5,000,000 บาท เบิกจ่าย
918,004 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4,081,996 บาท (หน่วยดําเนินงาน โครงการ
ชลประทานหนองคาย) 

     1.2) ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ บ้านฝ้าย     
    ต.หาดคํา อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ 8,000,000 บาท เบิกจ่าย  
    4,289,905 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 3,710,095บาท (หน่วยดําเนินงาน โครงการ
    ชลประทานหนองคาย) 
    2. โครงการสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนภายในกลุ่มจังหวัด งบประมาณ  
    25,000,000 บาท เงินเหลือจ่ายจากทําสัญญาจํานวน 10,158,508 บาท 
     (ส่งคืนกลุ่มจังหวัดฯ แล้ว) ลงนามในสัญญา จํานวน 14,841,492 บาท        
    ณ ปัจจุบัน เบิกจ่าย 9,816,048 บาท ยังไม่เบกิจ่าย 4,927,444 บาท และ 
    มีเงินเหลือจ่ายรอบสองจํานวน 98,000 บาท (หน่วยดําเนินงาน สํานักงาน 
    จังหวัดหนองคาย) 
    3. โครงการพัฒนาด่านพรมแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
    (AEC) งบประมาณ 19,000,000 บาท เบิกจ่าย 4,261,500 บาท ยังไม่ 
    เบิกจ่าย 14,778,500 บาท (หน่วยดําเนินงาน ด่านศุลกากรหนองคาย) 
    4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับ 
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (หน่วยดําเนินงาน ด่าน 
       ศุลกากรหนองคาย)  
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ที่ประชุม   รับทราบ และให้จังหวัดหนองคายแจ้งยอดเงินเหลือจ่ายให้กลุ่มจังหวัดทราบด้วย  

นายจํารัส นาแฉล้ม   ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ  ตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดบึงกาฬได้รับจัดสรร 
    งบประมาณ 70,500,000 บาท ดําเนินโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ ผลการ 
    ดําเนินงานดังนี้ 

1. โครงการพฒันาและปรับปรุงดินและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
  1.1) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ํา แหล่งน้ําหนองนกไข่      
บ้านอู๋คํา ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ 5,000,000 บาท เบิกจ่าย 
99,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4,901,000 บาท ยังไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ คาดว่า
จะเริ่มดําเนินการได้ในเดือนตุลาคม 2556 (หน่วยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัด
บึงกาฬ) 

     1.2) ขุดลอกและก่อสร้างอาคารระบายน้ํา แหล่งน้ําหนองจันทร์        
    บ้านหนองจันทร์ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ 5,000,000 บาท 
    เบิกจ่าย 49,000 บาท ยังไม่เบิกจ่าย 4,951,000 บาท ยังไม่สามารถเข้า 
    ดําเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน(หน่วยดําเนินงานสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ) 

 2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด 
  2.1) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 ตอนสี่แยกบึงกาฬ – คอสะพาน
ห้วยเล็บมือฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.136 + 700 – กม.138 + 025 ระยะทาง 
1.325 กม. จ.บึงกาฬ ดําเนินการได้ประมาณ 20 % คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน
มีนาคม 2557 (หน่วยดําเนินงาน แขวงการทางบึงกาฬ) 

     2.2) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.4015 แยกทางหลวงหมายเลข  
    2026 – น้ําตกถ้ําพระ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ระยะทาง 0.9 กม. งบประมาณ 
    5,000,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดําเนินงาน ทางหลวงชนบท จังหวัด
    บึงกาฬ) 
     2.3) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.3009 แยกทางหลวงหมายเลข  
    212 – บ้านโนนจําปาทอง อ.เมอืงบึงกาฬ อ.เซกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  
    ระยะทาง 3 กม. งบประมาณ 10,500,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว         
    (หน่วยดําเนินงาน ทางหลวงชนบท จังหวัดบึงกาฬ)   

  2.4) ซ่อมสร้างผิว AC สายทาง บก.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 
212 – บ้านหนองขาม อ.เมืองบึงกาฬ และอ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ระยะทาง 4 กม. 
งบประมาณ 15,000,000 บาท เบิกจ่ายเสร็จแล้ว (หน่วยดําเนินงาน ทางหลวง
ชนบท จังหวัดบึงกาฬ) 

ที่ประชุม   รับทราบ และให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดแจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ/ 
    กิจกรรมดังกล่าวท่ีดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เร่งดําเนินการให้เรียบร้อย 

๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของ โครงการ/กิจกรรม จากเงินเหลือจ่ายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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เลขานุการ    จากมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  
    2556 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ
    กลุ่มจังหวัด เพื่อให้แต่ละจังหวัดนําไปดําเนินการ ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้ตัดโอน 
    งบประมาณให้ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และผลการดําเนินงาน 
    ดังต่อไปนี้ 

นายโสภณ ทองโสภา   ๑ )  โครงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเครือข่ายการท่องเที่ยว         
แทน หน.สนจ.หนองคาย  กลุ่มจังหวัดฯ กิจกรรมปรับปรุงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเก่าให้เป็น
    ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง 
    ขั้นตอนดําเนินการหาผู้รับจ้าง 
  ๒) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ 

กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางเข้าแหล่งท่องเท่ียว สายบ้านวังน้ํามอก      
ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท   
ลงนามในสัญญา 2,490,000 บาท มีเงินเหลือจ่าย 10,000 บาท  

นายเอกชัย รัตนโสภา   ๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมปรับปรุง    
รักษาราชการแทน  เว็ปไซต์จังหวัดหนองบัวลําภูเพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หนองบัวลําภูมีดีราชินี
หน.สนจ.หนองบัวลําภู  ข้าวเหนียว ข้าวผัวหลง งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท ดําเนินการแล้วเสร็จ       
    อยู่ระหว่างดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

นายบัญญัติ ศรีอุทัย   ๔) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมติดตาม    
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์  ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัดฯ ด้านการ
การพัฒนาจังหวัดเลย  ท่องเที่ยว งบประมาณ 183,700 บาท ดําเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายแล้ว 

นายจํารัส นาแฉล้ม   ๕) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชื่อมโยงกับแหล่ง   
แทน หน.สนจ.บึงกาฬ  ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กิจกรรมปรับปรุงถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกถ้ําพระ     
    อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ (เป็นการเพิ่มเป้าหมายของโครงการเดิม) งบประมาณ  
    ๒,๐๖๑,๕๒๘ บาท ลงนามในสัญญา 26 กันยายน 2556  

 

 

 

 

 
เลขานุการ  ๖) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาแหล่ง

ท่อง เที่ ยว บ้านนาข่ าและประชาสัมพันธ์จั งห วัด อุดรธานี  งบประมาณ 
๙,๐๑๔,๘๘๙ บาท ดังนี้ 

ที่ กิจกรรมย่อย งบประมาณ (บ.) หน่วยรับผิดชอบ 
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1 พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวบ้านนาข่า 
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตลาด
ผ้านาข่าบนถนนสายหลัก 
(หมายเลข 2)  จํานวน 3 ป้าย 
- ก่อสร้างซุม้ประตูทางเข้า 
- หลังคาคลุมทางเดิน ระยะทาง 
130 เมตร 
- ก่อสร้างบูธจําหน่ายสินค้าและ
ร้านอาหารภายในตลาดผ้านาข่า 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า และ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
- แผนที่ประชาสัมพันธ์เส้นทาง 

5,360,000 สนง.โยธาธิการ 
และผังเมือง 
จ.อุดรธานี 
(ลงนามใน 
สัญญาแล้ว) 

2 จัดงานส่งเสริมการตลาด (Event 
Market) 

1,654,889 สนง.พัฒนาชุมชน 
จ.อุดรธานี 

(ลงนามในสัญญา 
27 ก.ย. 56) 

3 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ LED 
ขนาด 4x6 เมตร  พร้อมติดตั้งที่
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

2,000,000 สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

(ลงนามในสัญญา
27 ก.ย. 56) 

รวมทั้งสิ้น 9,014,889  
 
ที่ประชุม   รับทราบ และโครงการ/กิจกรรมใดที่ลงนามในสัญญาแล้ว ให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
    รีบดําเนินการลง PO ในระบบให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการกันงบประมาณไว้ และ 
    โครงการ/กิจกรรมใดที่ดําเนินการแล้วยังมีเงินเหลือจ่ายอีกให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
    รายงานกลุ่มจังหวัดโดยเร็ว  
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา  
    4.1 การเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจําปี      
    กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เลขานุการ            แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุม่จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
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มีแผนงาน/โครงการ ทั้งสิ้น 10 โครงการ งบประมาณตามกรอบที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ( 330,000,000 บาท) ดังนี ้  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จํานวน 5 โครงการ 
งบประมาณ 256,880,000 บาท  
  1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้
มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน 
  3. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์ (Brand Identity) และผลิตภัณฑ์ OTOP 
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
  4. โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
  5. โครงการประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน 
อุตสาหกรรม และการค้า จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 46,000,000 บาท  
  6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  7. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการค้าชายแดนสู่อาเซียน 
  8. โครงการพัฒนาด่านชายแดนเพื่อรองรับ AEC และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 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 



~ 13 ~ 
 

จังหวัดเลย 51,500,000 
จังหวัดหนองบัวลําภู 59,900,000 
จังหวัดหนองคาย 64,310,000 
จังหวัดบึงกาฬ 72,530,000 
งบบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ 5,000,000 

รวม 330,000,000 

ประธาน กลุ่มจังหวัดฯ ควรปรับแผนงาน โครงการ/กิจกรรม โดยการสลับเปลี่ยนหมุนเวียน
 พื้นที่ดําเนินการของแต่ละปีงบประมาณ และไม่ควรจัดสรรงบประมาณ           
 ซ้ําพื้นท่ีเดิม  

มติที่ประชุม รับทราบ และให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
 ดําเนินการปรับแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  
 พ .ศ .  2557 ไม่ ให้ซ้ํ า กับพื้นที่ที่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณไปแล้วใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

    4.2 การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) 
เลขานุการ    ตามที่กลุ่มจังหวัดฯ ได้จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนพัฒนา 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2558 – 2561) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556          
ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนซันเซ็นเตอร์ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
1) วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
  “เป็นศูนย์กลางการลงทุน ด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
บริการ การท่องเที่ยว ของอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและประชาคมอาเซียน” 
2) พันธกิจของกลุ่มจังหวัด 
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุนด้าน
การค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว เพ่ือกระจาย
ประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างท่ัวถึง 
  2. ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร บริการและการท่องเที่ยว
กับประชาคมอาเซียน 
  3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต และระบบ
การตลาดในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
  4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
3) เป้าประสงค์รวมของกลุ่มจังหวัด 
  1. สร้างรายได้จากการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
บริการและการท่องเที่ยว 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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4) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย รวม 4 ปี 
  1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) ณ ราคา
ประจําปี ร้อยละ 3.5/ปี (ค่าเฉล่ียประเทศ 432,739 ลบ .  ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 
191,779 ลบ.) 
  2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 
3.5/ปี (ค่าเฉล่ียประเทศ 128,245 บ./คน/ปี ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 50,275 บ./คน/ปี) 
  3. ร้อยละที่ลดลงของจํานวนผู้ ว่างงานกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 0.1/ปี 
(ค่าเฉลี่ยอัตราการว่างงานของประเทศ 0.7 % กลุ่มจังหวัด 0.5 %) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์: เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
      ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ดังนี้ 
  - ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3/ปี
  - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3/ปี      
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน การค้า 
อุตสาหกรรม และบริการ 
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ 
  1. เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุน และ
อุตสาหกรรม 
  2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าและบริการ 
      ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ดังนี้ 
  - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) สาขา
ก่อสร้าง ณ ราคาประจําปี ร้อยละ 3/ปี  
  - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค้าการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3/ปี    
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 
     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
และแปรรูปสินค้าเกษตร 
     ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ดังนี้ 
  - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) ภาค
การเกษตร ณ ราคาประจําปี ร้อยละ 3/ 
  - ร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ของ
ผลผลิตการเกษตรที่สําคัญต่อจํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 100/ปี)  

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี       
 (พ.ศ.2558 – 2561) และให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัด ประสานส่วนราชการ        
 ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) 
 เพื่อสํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี 
 (พ.ศ. 2558 - 2561)แล้วรายงานกลุ่มจังหวัด เพ่ือกลุ่มจังหวัดจะได้ดําเนินการ
 จัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) ต่อไป 
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วิทยา เดชประเสริฐ 

ลดาวัลย์ โภคานิตย ์

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
    5.1 การจัดสง่แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) 
นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์   กลุ่ ม จั งห วั ดต้ อ ง จั ด ส่ ง แผนพัฒนาจั งห วั ด /กลุ่ ม จั งหวั ด  4  ปี              
หน.สนจ.อุดรธานี  (พ.ศ. 2558 – 2561) ให้ ก.น.จ. ภายในวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 ให้ ไ ด้       
    เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดจะต้องนําเสนอนายกรัฐมนตรี ในช่วงวันที่     
    14 – 15 ตุลาคม 2556 และจะมีการนําเข้าที่ประชุม ก.น.จ. วันที่ 25         
    ตุลาคม 2556 ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
    ลงชื่อ ..............................................ผู้จดรายงานการประชมุ 
            (นายวิทยา  เดชประเสริฐ) 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     

    ลงชื่อ ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ 
            (นางลดาวัลย์  โภคานติย)์ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 


