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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
คร้ังที่ 7/2561 

วันศุกร ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.  
ณ  หองประชมุกรมหลวงประจักษศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 

1. นายวัฒนา  พุฒิชาต ิ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน/ี 
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ

2. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ

3. นายโสภณ  สุวรรณรัตน  รองผูวาราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ

4. นายเวียงชัย  แกวพินิจ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รองประธานกรรมการ

5. นายจํารัส  นาแฉลม หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ

6. นางวราภรณ  อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นางสาวณัชชา  พันธเพ็ง (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นางกาญจนา  วิจารณรงค (แทน) สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
10. นายสนธยา  ยาสงคราม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายสํารวย  เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
12. นายปยะพัทธ  โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
13. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
14. นายชาญยุทธ  วันด ี พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายชุมชน  อุตมะ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการ 
16. จาเอกธีรศักดิ์  บานสันเทียะ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
17. นายวร  หินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 
18. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
19. นายสุระพงษ  ศรีปยะพันธุ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
20 .นางวิภาพร  ธีระธรรม (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

22. นายเดช  ตะพานบุญ (แทน) นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
23. จ.ส.อ.ฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี 
 

กรรมการ 
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24. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

25. นายธนาดุลย  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการ 

26. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

27. นายวิษณุ  พิลาสุทธิ์ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

28. นายเกรียงไกร  ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
29. นางพัชรียา  พลับแกว (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

30. นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบูลย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการ 

31. นายสิธชิัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการและ
เลขานุการ 

32. นางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

33. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 
 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

34. นายณัฐพงศ  คําวงศปน หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

35. นายวสันต ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเลย   
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ 

1. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง  

  จังหวัดหนองบัวลําภ ู
กรรมการ ติดราชการ 

6. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ ติดราชการ 

7. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย  
     จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

8. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครอืขายโครงการแกไขปญหา        
ความยากจน 

กรรมการ ติดภารกิจ 
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9. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
10. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ ติดภารกิจ 
11. นางใบ  ฮาดดา ผูชวยคนพิการศูนยบริการคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
12. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม  
1. นายวิชา  จันทรกลม ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดอุดรธาน ี
2. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายแผลแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี  
3. นายชัยวัฒน  ภธูวิฒุ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย 
4. นายเชาววรรธน  กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายแผลแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเลย 
5. นายยศเสถียร ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
6. พ.ต.ท.เรืองวิทย  ศรีทรายมูล สว.ฝายอํานวยการ สถานีตํารวจภูธรจังหวัดเลย 
7. นายทศวรรษ  ปญญาแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย 
8. นางสาวนงนุช  สีทานอย นวค.นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สนง.การทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย 
9. นายอารีวุธ  พรหมมนตรี นายชางโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงเลยท่ี 2 (ดานซาย) 
10. นางเยาวลักษณ  ดุจธรรมสาร นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ สนง.พาณิชยจังหวัดอุดรธานี 
11. นายละมุณ ก้ังจําปา ผอ.สนง.วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
12. นายอนุพล  วงศชานนท พิพิธภัณฑสัตวน้ําจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
13. นางศิริลักษณ  อาจอาษา สถิติจังหวัดหนองคาย 
14. นายสมชาย  สุทธิบริบาล วิศวกรโยธาชํานาญการ แขวงทางหลวงหนองคาย 
15. นายวีรภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
16. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
17. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
18. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
19. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
20. นางสาวทิพวรรณ  เกตนันต เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.   นายวัฒนา  พุฒิชาติ   ผู ว าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนา                
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และได
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
   ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2561 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561 
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ไดจัดประชุม ก.บ.ก.  ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 
พฤศจิ กายน  2561 โดยได เผยแพร ลงบนเว็ บไซต ของกลุ มจั งหวั ดฯ                       
ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก. เพื่อให

ทานตรวจสอบ แลวนั้น หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไข             
ใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน 
การประชุม 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เพื่อทราบ 

เลขานุการ   มติ คณะกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก .บ.ภ . )                  
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2561 ไดกําหนดปฏิทินการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด           
โดยใหจังหวัดและกลุมจังหวัดจัดสงแผนพัฒนา ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 -
2565) และแผนปฏิบัติ ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2563            
ให ก.บ.ภ. ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2561   

 ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ ต อ น บ น  ๑                          
ไ ด จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พื่ อ จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ ม จั ง ห วั ด                               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2563และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เ ม่ือ วั นที่  11 - 13 กั นยายน  2561 ณ โ รงแรมรอยัล  นาคารา               
และคอนเวนชั่นเซนเตอร อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และไดนําแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังกลาว เขาทบทวนอีกครั้ง ในเวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาคเมื่อวันท่ี 5 – 7 
ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมพาราไดซ  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี          
โดยมีสถาบันสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. เปนที่
ปรึกษาโครงการฯ   
 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ไดจัดการประชุม
สรุปผลการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)             
ฉบับทบทวนใหม  (พ .ศ .  2563) และแผนปฏิบัติ ราชการประจํ าป              
ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2561 ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5               
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ             
ไดจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
ใหม (พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จสมบูรณแลว และพรอมนําเสนอขอความ
เห็นชอบตอที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 7/2561 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เลขานุการ   4.1 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561 – 

2565) ฉบับทบทวนใหม (พ.ศ. 2563)  
 มติคณะกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก .บ .ภ . )               
ครั้ งที่  2/2561 เ ม่ือวัน ท่ี 5 กันยายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรี            
(พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ฉบับทบทวน หลักเกณฑ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2566 และปฏิทินการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. ใครขอเรียน ใหจังหวัดและ
กลุมจังหวัด จัดสงแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565)    
ฉบับทบทวนใหม (พ.ศ. 2563) ของกลุมจังหวัด ภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 
2561    
 กลุมจังหวัดฯ ไดจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561 – 
2565) ฉบับทบทวนใหม (พ.ศ. 2563) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

- วิสัยทัศน คือ เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนํา การคาและการทองเที่ยวสากล 
ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

- เปาหมายการพฒันาของกลุมจังหวัด 
      (1) เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

  (2) ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางการผลิต การคา  
การลงทุน และการทองเที่ยว 

      (3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  ( 4 )  รั ก ษ า ส ม ดุ ล ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม               

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
- ตัวชี้วัดของกลุมจังหวัด 

 (1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด 
 (2) อัตราการเพิ่มข้ึนของมูลคาการคา 
 (3) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
 (4) ผลิตภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 (5) รายไดจากการทองเที่ยว 
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 (6) ระดับความเหลื่อมล้ําในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุมจังหวัด 
 (7) สัดสวนประชากรในการเขาถึงสวัสดิการ 
 (8) รอยละของสัดสวนพ้ืนที่ปาตอพ้ืนที่ของจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 
 (9) ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน (WQI) 

- ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด 
(1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
(2) การสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง 
(3) การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชวงวัย 

อยางเทาเทียม 
(4 )  การ รั กษาส มดุ ลทรั พยากรธ รรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม             

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประกอบดวยกลยุทธหลัก คือ  
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับ 

ภาคเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ และสงเสริมการสราง

มูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตร 
3. สรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
4. เพ่ิมศักยภาพ และสงเสริมนวัตกรรมทางดานการผลิต 
5. พัฒนาการคาสูสากล และสงเสริมธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
แผนงานโครงการ 
1. โครงการเพ่ิมศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานการผลิตสินคาเกษตร 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอความ

ตองการและสนับสนุนการเขาถึงพ้ืนที่การเกษตร 
3. โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุนใหม/เกษตรกร/กลุมเกษตร 
5. โครงการเพ่ิมศักยภาพและสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรดวย

นวัตกรรมใหม 
6. โครงการการบริหาร  จัดการสินคาเกษตร (Zoning) 
7. โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อ-โคขุนวากิว 
8. โครงการสงเสริมเทคโนโลยีแปรรูปสินคาเกษตร เพื่อสรางมูลคา

สินคาเกษตร (โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย) 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรกรผูผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพ

ครบวงจร 
10. โครงการเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปขาวอินทรีย 
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11. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปในภูมิภาค 4.0  

      ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
12. โครงการยกระดับศักยภาพแรงงานใหไดมาตรฐานสูสากล 
13. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการ เพ่ือการแขงขัน

สูมาตรฐานสากล 
14. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
15. โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุมจังหวัด            

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : การสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
1. พั ฒน า โ ค ร ง ส ร า งพื้ น ฐ า น แ ล ะสิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะด ว ก               

ดานการทองเที่ยว 
2. ยกระดับ ขีดความสามารถของผูประกอบการและแรงงาน           

ใหมีคุณภาพเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว 
3. การสงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ ทําการตลาดทองเที่ยว ของ

กลุมจังหวัดโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษยผานระบบ
การศกึษาอยางเทาเทียม 

แผนงานโครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส  เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ ยว             

เชิงอัตลักษณ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทาง             
โรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) 

2. โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ยว เสนทางโรแมนติก รูท (Romantic 
Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) 

3. โครงการพัฒนาความรวมมือการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน  
(Gateway Network) 

4. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล (Sabaidee 
Tourism for All) 

5. โครงการเจาบานที่ดีกลุมสบายดี พัฒนาบุคลากรผูใหบริการ          
ดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล 

6. โครงการเที่ยวสบายแบบเทห 
7. โครงการตลาดเชิงรุก 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ทองเที่ยวตามเสนทางโรแมนติก รูท 

(Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในทุกชวงวัย อยางเทาเทียม 

     แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
1. การลดความเหลื่อมล้ํา และการสรางความเทาเทียม ดูแลความสงบ 

และความเรียบรอยในพ้ืนที่ 
2. สงเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชวงวัย 
3. การพัฒนาทุนมนุษยผานระบบการศึกษาอยางเทาเทียม 
แผนงานโครงการ 
1. โครงการพัฒนาและยกระดับการศึกษาเยาวชนกลุมสบายด ี
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการ

เรียนการสอนยุคใหม 
3. โครงการพัฒนา Digital Learning Platform เพ่ือผูดอยโอกาส

ในชุมชน 
4. โครงการเสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิต 
5. โครงการพัฒนาทีมหมอชาวบานตามแนวชายแดนไทย-ลาว 
6. โครงการสงเสริมสุขภาพพ่ึงตนเองดวยแพทยแผนไทย 
7. โครงการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะผูสูงอาย ุ
8. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําอําเภอ ลดปญหา        

การติดสุราและบุหรี ่
9. โครงการเสริมสรางความอบอุนใหกับครอบครัว 
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมรายได 
11 .  โครงการแก ไขปญหาผู มี ร าย ได นอยแบบบู รณาการ           

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
12. โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
13. โครงการสรางผูนํ า เครือข ายการขยายความคุมครอง

ประกันสังคมลวงหนา 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
1. สงเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ  ฟนฟูและปองกัน           

การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (ปาไม แหลงน้ํา ขยะ             
และมลภาวะ) ของกลุมจังหวัด แบบมีสวนรวม 

2. สงเสริมมาตรการปองกัน การแกปญหา และเยียวยา จากปญหา
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในพื้นที ่

แผนงานโครงการ 
1. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร

ปาไม 
2. โครงการหมูบานตนแบบการดูแลสิง่แวดลอม 
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3. โครงการรณรงคลดถุงพลาสติกและภาชนะโฟม 
4. โครงการคัดแยกและใชประโยชนจากขยะอินทรีย 
5. โครงการพัฒนาลุมน้ํากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 
6. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลําน้ําภายในประเทศ 

 ที่ประชมุ   เห็นชอบ 

เลขานุการ 4.2 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ม ติ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร บู ร ณ า ก า ร น โ ย บ า ย พั ฒ น า ภ า ค                  
ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2561 ไดแบงงบประมาณกลุมจังหวัด (8,400 ลานบาท : 18 กลุมจังหวัด) 
เปน 2 สวน ในสัดสวนรอยละ 50 : 50 ประกอบดวยสวนที่ 1 งบประมาณ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความตองการของพ้ืนที่ หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัด 
และสวนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ cluster หรือตอบสนอง
นโยบายสําคัญของรั ฐบาลเชิ ง พ้ืนที่  ซึ่ ง งบประมาณของกลุมจั งหวัด                           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ         
มีดังนี ้

สวนท่ี 1 งบประมาณ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความตองการของพ้ืนที่ 
หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัด 
 ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 12 โครงการ งบประมาณ 
1,108,571,400 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 ประเด็นการพัฒนาที่  1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับ          
ภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 76,778,700.- บาท  

1.1 โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสรางพื้นฐานการผลิตสินคาเกษตร 
งบประมาณ 30,000,000.- บาท  

1.2 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อ-โคขุนวากิว งบประมาณ 
28,778,700.- บาท 

1.3 โค ร งกา ร พัฒนาขี ดความสามารถ ในการแข ง ขั น ของ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในภูมิภาค 4.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
งบประมาณ 18,000,000.- บาท  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง 
จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 446,848,700.- บาท  

2.1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณ เพ่ือสงเสริม การทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ําโขง (บนเสนทาง          
โรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) 
งบประมาณ 309,020,000.- บาท 
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2.2 โครงการจัดทําเสนทางทองเที่ ยว เสนทางโรแมนติก รูท 
(Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) งบประมาณ 
98,534,000.- บาท 

2.3 โครงการเจาบานที่ดีกลุมสบายดี พัฒนาบุคลากรผูใหบริการ       
ดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล งบประมาณ 9,294,700.- บาท  

2.4 โครงการเท่ียวสบายแบบเทห งบประมาณ 30,000,000.- บาท     
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับคุณภาพ

ชี วิต ใน ทุกชว งวั ยอยา ง เท า เ ทียม จํ านวน 1 โครงการ  งบประมาณ 
3,000,000.- บาท 

3.1 โครงการส ง เสริมสุขภาพพึ่ งตนเองดวยแพทยแผนไทย 
งบประมาณ 3,000,000.- บาท 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดลมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 
44,000,000.- บาท  

4.1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ปาไม งบประมาณ 5,000,000.- บาท 

4.2 โครงการพัฒนาลุมน้ํากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 งบประมาณ 39,000,000.- บาท 

- คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000.-  บาท 

ที่ประชุม   เห็นชอบ 

 สวน ท่ี  2 โครงการเ พ่ือขับ เคลื่ อนแผนพัฒนากลุ ม จังหวัดฯ             
ที่เปนการพัฒนาในลักษณะ cluster หรือตอบสนองนโยบายสําคัญ             
ของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 
 ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร 2 โครงการ งบประมาณ 
532,944,000.- บาท  
 ประเด็นการพัฒนาที่  1 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับ           
ภาคเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
 1.1 โครงการพัฒนาอาหารเกษตร เกษตรปลอดภัยกลุมจังหวัด          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 254,000,000.- บาท 
 ประเด็นการพฒันาที่ 2 การสงเสริมการทองเที่ยววถิีชีวิตลุมแมน้ําโขง 
 2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีทองเท่ียวตามเสนทางโรแมนติก 
รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) งบประมาณ 
278,944,000.- บาท  

ที่ประชุม   เห็นชอบ 

   4.3 การสงมอบสินทรัพยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป          
ของกลุมจังหวัด 
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    4.3.1 จังหวัดหนองบัวลําภู หนังสือจังหวัดหนองบัวลําภ ู 
ที่ นภ 0017.2/18974  ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การโอนพัสดุ
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว 
กอสรางหอพระบาง วัดมหาชัย ตําบลหนองบัว  อําเภอเ มือง จั งหวัด
หนองบัวลําภู งบประมาณ 14,818,100.- บาท 

โครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน กิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ ยว กอสรางหอพระบาง วัดมหาชัย ตําบลหนองบัว               
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 14,818,100 บาท 

 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ ปริมาณ
งาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หนวยรับโอน 

1 อาคาร คสล.1 ชั้น (หลังหองน้ํา ผูพิการ-ผูสูงอายุ) แบบ ผธ.
ผม. 48/55 

1 หลัง 624,000 สํานักงาน
พระพุทธศาสนา

จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร นาว 62.50 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร แบบ ผธ.ผม. -/55 

1 เสน 303,500 

3 อาคาร คสล.1 ชั้น (ขายของที่ระลึก) แบบ ผธ.ผม. 46/55 1 หลัง 387,000 

4 อาคาร คสล.1 ชั้น (หองน้ําชาย-หญิง) แบบ ผธ.ผม. 47/55 1 หลัง 628,000 

5 ลานจอดรถ พื้นที่โดยประมาณ 769 ตารางเมตร คอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา 12 เซนติเมตร แบบ ผธ.ผม. -/55 

1 แหง 620,000 

6 ปรับปรุงภูมิทัศนรองอาคารหอพระบางตามแบบ ผธ.ผม. 
45/55 

1 งาน 240,000 

7 อาคารหอพระบางตามแบบกรมศิลปากร 1 หลัง 12,138,000 
 

นายไกร  เอี่ยมจุฬา   กรณีเรื่องการโอนสินทรัพยของกลุมจังหวัดฯ กระทรวงมหาดไทย 
หัวหนากลุมยุทธศาสตร  ไดทําหนังสือขอยกเวนไปแลว เริ่มตนที่ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงไป  
การพัฒนาภาค  จนถึงปงบประมาณ 2553 โดยใหนําเขาที่ประชุม ก.บ.ก. แลวมอบอํานาจให 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดเลย 

สําหรับงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2562 ถามีหลักฐานการจัดทํา   
MOU ก็สามารถนําเขา ก.บ.ก. และมอบอํานาจไดเลย แตถาบางโครงการไมมี
หนวยงานรับมอบและทํา MOU ไว กระทรวงมหาดไทยจะมีหนังสือสํารวจอีก
ครั้งหนึ่งและจะแจงข้ันตอนในการดําเนินงานตอไป 

 

   การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดมอบเฉพาะอํานาจในการจัดซื้อจัดจาง 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานกังานจังหวัด
หนองบัวลําภู 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานกังานจังหวัด
หนองบัวลําภู 
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และ ในขณะนี้ ยั ง ไม มีหนั งสือแจ ง จากกลุ มจั งหวั ดฯ  เรื่ อ งการมอบ                    
การโอนสินทรัพยจากกลุมจังหวัดฯ แตอยางใด กลุมจังหวัดฯ ควรมีหนังสือ
แจงจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ โดยอางมติ ที่ประชุม ก.บ.ก.ในการมอบอํานาจให
จังหวัด ดําเนินการโอนสินทรัพย 

 นายไกร  เอี่ยมจุฬา   กลุมจังหวัดฯ จะไดทําหนังสือมอบอํานาจเพ่ิมเติมตามไป   
หัวหนากลุมยุทธศาสตร     
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่ประชมุ   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ    

นางศิริลักษณ  อาจอาษา  สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ไดรับการจัดสรรโครงการสงเสริมการ 
สถิติจังหวัดหนองคาย ทองเที่ยวเชิงอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมลําน้ําโขง กิจกรรมการจัดทําขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม งบประมาณตาม
แผนปฏิ บัติ ราชการกลุมจั งหวัด  ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.  2562 
งบประมาณ 1,369,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานสถิติจังหวัด
หนองคาย  

  ขอจัดสรรงบประมาณใหกับสํานักงานสถิติจังหวัดในกลุมจังหวัด         
ดังรายละเอียด ดังนี้ 

1. จังหวัดหนองคาย  จํานวน 557,885 บาท 
2. จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 225,380 บาท 
3. จังหวัดบึงกาฬ  จํานวน 265,630 บาท 
4. จังหวัดหนองบัวลําภ ู  จํานวน 119,880 บาท 
5. จังหวัดเลย   จํานวน 200,255 บาท 

รวมงบประมาณ 1,369,000 บาท   

ที่ประชุม  เห็นควรใหสํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ดําเนินการตามเดิม            
โดยใหทําการจัดซื้อจัดจาง โดยสํานักงานสถิติจังหวัดหนองคายเพียงจังหวัดเดียว  

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

ลงชื่อ มาลินทร  พันธุเดช  ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช) 

 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

ลงชื่อ  วีรภัทร  ขาวสําอางค ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นายวีรภัทร  ขาวสําอางค) 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 


