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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 8/2560

วันพฤหัสบดี ท่ี 21 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



1. นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

3. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

4. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

5. นายนราวุฒิ  จันทรทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

6. นางวราภรณ  อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นางเยาวลักษณ  ดุจธรรมสาร (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางสาวศรัญญา  สุขเพิ่ม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นายณรงค  คงม่ัน สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายสนธยา  ยาสงคราม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
11. นายสํารวย  เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นายสัญญา  ยานสิทธ์ิ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นายศักดิ์ราวี  ขันทอง (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นางสาวพัชนพร  พันธุชิน (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
16. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
17. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
18 .นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
19. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

20. จาสิบเอกฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

/21. นายชาญชัย...
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21. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

22. นายธนาดุลย  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

23. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

24. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

25.นายวิษณุ  พิลาสุทธ์ิ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

26. นายเกรียงไกร ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
27. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
28. นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

29. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

30. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

31. นายจํารัส  นาแฉลม ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

32. นายกลาณรงค  คนรู ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

33. นายยศเสถียร  ทองปน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
2. ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ ติดราชการ
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
5. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
6. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

/7. นายกเทศมนตรี...
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7. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
8. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

10. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดราชการ

11. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ ติดภารกิจ

12. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
13. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม  จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
14. นางใบ  ฮาดดา ผูชวยคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.สุเมธ  แกนมณี สถาบันยุทธศาสตรและประสานความรวมมือเพื่อพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ผศ.ปราโมทย  ครองยุทธ สถาบันยุทธศาสตรและประสานความรวมมือเพื่อพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. อาจารยเกรียงศักดิ์  ภูศรีโสม สถาบันยุทธศาสตรและประสานความรวมมือเพื่อพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. นายสุริยา  คําพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
5. นายทศวรรษ  ปญญาแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย
6. นายรุจิภาส  เศรษฐคํา พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองคาย
7. นายสมยศ  งามชมภู นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

หนองคาย
8. นางสาวภาณุพรรณ คําพุฒ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
9. นายพัฒนากร  โลกธาตุ นายชางโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย
10. นายสมชาย  สุทธิบริบาล วิศวกรโยธาชํานาญการ แขวงทางหลวงหนองคาย
11. นายชนมบันลือ วรรธนพันธุ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย  สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

หนองคาย
12. นายกิตติพงศ  สุวรรณรินทร สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
13. นายไพบูลย  รัตนะเจริญธรรม ผอ.สนง.ทสจ.เลย
14. นายประสิทธ์ิ ฤทธ์ิมหา ปลัดอาวุโส อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
15. นางเกศินี  สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
16. นายธนุพล  ไลทิม พนักงานวิเคราะห สํานักงานจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
17. นายสุวัฒน  กระจางมนตรี นายชางอาวุโส/โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหวยโมง

/18. นายไพบูลย ...
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18. นายไพบูลย  วงชัยยา หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง/สํานักงานประมงจังหวัด
อุดรธานี

19. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
20. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
21. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
22. นายอนุชาติ  ตะระรัมย นวค.ปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
23. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
24. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
25. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
26. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
27. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
28. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภ า คต ะ วั นออ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อต อนบ น 1 ในฐ านะหั ว หน า ก ลุ ม จั ง ห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดภารกิจ จึงมอบหมายให นายโชติ  เช้ือโชติ
รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู เปนประธานที่ประชุมไปพลางกอน และได
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(นายโชติ  เช้ือโชติ) (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 8/2560
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 7/2560
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันจันทรที่ 20 พฤศจิกายน 2560
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือที่ มท
0224 (อด)/ว 5420 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 และไดเผยแพรลงบนเว็บไซต
ของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การประชุม
ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ันหากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุง
แกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว
เลขานุการ 3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 และเงินกันไวเบิกเหล่ือมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีดังนี้

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประจํ าป งบประมาณ พ . ศ . 2560 จํ านวน
380,534,200 บาท แบงเปน

งบลงทุน 352,458,800 บาท
งบดําเนินงาน 23,075,400 บาท
งบบริหารจัดการ 5,000,000 บาท

งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ
จังหวัดอุดรธานี 28,300,000 11,625,400 3,400,000 43,325,400 42,425,400.00 97.92
จังหวัดหนองคาย 126,752,000 200,000 400,000 127,352,000 120,954,328.20 94.98
จังหวัดเลย 69,702,000 2,870,000 400,000 72,972,000 72,729,086.14 99.67
จังหวัดหนองบัวลําภู 45,762,000 7,444,000 400,000 53,606,000 43,060,056.82 80.33
จังหวัดบึงกาฬ 82,878,800 - 400,000 83,278,800 83,237,821.06 99.95

รวมท้ังสิ้น 353,394,800 22,139,400 5,000,000 380,534,200 362,406,692.22 95.24

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

3.1.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีรายละเอียดการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป รายจังหวัด ดังนี้

(1) จังหวัดหนองคาย จํานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม
(กรณีเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560)

(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 3
กิจกรรม ไดแก

1.1 กิจกรรมกอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยววัดผาตากเส้ือ
ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,690,000.- บาท
เบิกจายแลว 4 งวดงาน เปนเงิน 1,297,200.- บาท คงเหลือ จํานวน 1,392,800.-
บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองคาย

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางจัดทํา
เอกสารเบิกจายงบประมาณ

/1.2 กิจกรรม...

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
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1.2 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม
ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
งบประมาณ 2,190,000.- บาท เบิกจาย จํานวน 24,612.- บาท คงเหลือกัน
เงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 2,165,388.- บาท โดยแยกเปน งบดําเนินงาน
จํานวน 75,388.- บาท งบลงทุน จํานวน 2,090,000.- บาท เบิกจายแลว จํานวน
731,500.- บาท คงเหลือ 1,458,560.- บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
คือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

- ผลการดํ าเนินงาน ดํ าเนินการแล วเสร็จ เบิกจ าย
งบประมาณเรียบรอยแลว

1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวพระธาตุบุ
ตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย (ระยะที่ 2) งบประมาณ
1,420,000.- บาท ยังไมมีการเบิกจาย คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน
1,420,000.- บาท โดยแยกเปน งบดําเนินงาน จํานวน 100,000.- บาท งบ
ลงทุน จํานวน 1,320,000.- บาทหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

- ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
คาดวาจะสามารถลงนามไดภายในเดือนมกราคม 2561 สาเหตุที่ดําเนินการลาชา
เน่ืองจากตองไดรับความเห็นชอบจากกรมศิลปากรกอน ซึ่งกรมศิลปากรเพิ่งจะให
ความเห็นชอบเม่ือตนเดือนธันวาคม 2560 ที่ผานมา

ที่ประชุม รับทราบ
(2) จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม

(กรณีเงินเหลือจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
(1) โครงการพัฒนาสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว

กลุมจังหวัดฯ จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก
1.1 กิจกรรมจัดทําลานคาชุมชนใหไดมาตรฐานสงเสริม

การคาการลงทุนและการทองเที่ยวกลุมจังหวัดตลาดหวยเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู งบประมาณ 8,339,000.- บาท ยังไมมีการเบิกจาย คงเหลือกัน
เงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 8,339,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
คือ ที่ทําการปกครองจังหวัดหนองบัวลําภู

- ผลการดํ าเนินงาน อยู ระหว างดํ าเนินงาน ผลการ
ดําเนินงานได 60% ยังไมมีการเบิกจาย

/(2) กรณีโครงการ...

นายกลาณรงค  คนรู
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู



~ 7 ~

(2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ
จํานวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 2,107,000.- บาท

2.1 กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแวง
คํา ม.6 ต.เกากลอย ถนนกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว 206 ม. พื้นที่ผิวจราจร 824 ตร.
ม. ไหลทางดินลูกรังกวางขางละ ๐.๕๐ ม. งบประมาณ 390,000.- บาท ยังไมมี
การเบิกจาย คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 390,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ คือที่ทําการปกครองอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ ยังไมเบิกจาย
งบประมาณ เน่ืองจากอยูระหวางรอการตัดโอนเงินงบประมาณจากกลุมจังหวัดฯ

2.2 กิจกรรมกอสรางทอลอดเหล่ียม ลําหวยรวก
บานหนองแวงคํา ม.6 ต.เกากลอย ถนนกวาง 1.8ม. ยาว 1.8๐ ม. จํานวน 2.00
ชอง งบประมาณ 217,000.- บาท ยังไมมีการเบิกจาย คงเหลือกันเงินไวเบิก
เหล่ือมป จํานวน 217,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ ยังไมเบิกจาย
งบประมาณ เน่ืองจากอยูระหวางรอการตัดโอนเงินงบประมาณจากกลุมจังหวัดฯ

2.3 กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานโนนตาล ม.3 ต.ฝงแดง อ.นากลาง ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 250.00
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พื้นที่ดําเนินโครงการไมนอยกวา 1,025.00 ตาราง
เมตร งบประมาณ 500,000.- บาท ยังไมมีการเบิกจาย คงเหลือกันเงินไวเบิก
เหล่ือมป จํานวน 500,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ ยังไมเบิกจาย
งบประมาณ เน่ืองจากอยูระหวางรอการตัดโอนเงินงบประมาณจากกลุมจังหวัดฯ

2.4 กิจกรรมขุดลอกลําหวยเซียง บานวังหม่ืนเหนือ
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 500,000 บาท ยังไม
มีการเบกิจาย คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 500,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ คือ โครงการชลประทานหนองบัวลําภู

- ผลการดํ าเนินงาน อยู ระหว างดํ าเนินงาน ผลการ
ดําเนินงานได 50% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

2.5 กิจกรรมเสริมพนังก้ันนํ้าลําพะเนียง บานวังหม่ืนเหนือ
ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 500,000 บาท ยังไม
มีการเบิกจาย คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 500,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ คือ โครงการชลประทานหนองบัวลําภู

/ผลการดําเนินงาน...
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- ผลการดําเนินงาน อยู ระหวางดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงานได 50% ยังไมเบิกจายงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ 3.1.2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เพิ่มเติม)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 1,422,232,300.- บาท แบงเปน

งบลงทุน 1,128,325,741.81 บาท
งบดําเนินงาน 293,906,558.19 บาท

งบลงทุน งบดําเนินงาน รวม เบิกจาย รอยละ
จังหวัดอุดรธานี 129,630,661 102,268,835 231,899,496 103,162,763.00 44.49
จังหวัดหนองคาย 312,901,703 31,599,732 344,501,435 133,612,300.83 38.78
จังหวัดเลย 139,570,400 78,200,535 217,770,935 122,798,834.00 56.39
จังหวัดหนองบัวลําภู 158,117,800 48,352,135 206,469,935 85,054,553.84 41.19
จังหวัดบึงกาฬ 388,105,178 33,485,321 421,590,499 53,389,150.00 12.66

รวมท้ังสิ้น 1,128,325,742 293,906,558 1,422,232,300 498,017,601.67 35.02

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการเปนรายโครงการ

1. จังหวัดอุดรธานี
(1.1) จังหวัดอุดรธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6

โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณ 226,912,135.- บาท
- เบิกจายแลว 103,162,763.- บาท คิดเปนรอยละ 44.49
- คงเหลือ 107,944,734.- บาท รอยละ 51.13
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 104,651,210.53 บาท
(1.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ

โครงการขุดลอกและวางแนวทุนปองกันวัชพืชบริเวณอางเก็บนํ้าหวยหลวง จังหวัด
อุดรธานี หนวยดําเนินงาน คือ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหวยหลวงสํานักงาน
ชลประทานที่ 5 งบประมาณ 18,199,400.- บาท

/ผลการดําเนินงาน...

นายสุริยา  คําพันธ
นวค.ชํานาญการ
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี
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- ผลการดําเนินงาน อยูระหวางประกาศรางการจัดหาผูรับจาง
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการมีกําหนด 3 วันทําการ กรณีไมมีผูแสดง
ความคิดเห็น คาดวาจะสามารถลงนามไดภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ที่ประชุม รับทราบ
2. จังหวัดหนองคาย
(2.1) จังหวัดหนองคาย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6

โครงการ 16 กิจกรรม งบประมาณ 344,501,435.- บาท
- เบิกจายแลว 133,612,300.83 บาทโดยนําไปดําเนินงานโครงการ ดังน้ี

1. ดําเนินการโครงการตามแผนฯ จํานวน 7 โครงการ 42
กิ จ ก ร ร ม  เ ป น เ งิ น 3 0 9 , 1 3 1 , 4 3 5 . - บ า ท  ก อ ห น้ี ผู ก พั น  เ ป น เ งิ น
306,553,841.66 บาท โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี

- เบิกจ ายแลว เสร็จ  จํานวน 19 กิจกรรม เปนเงิน
133,612,300.83 บาท คิดเปนรอยละ 43.59

- เบิกจายยังไมแลวเสร็จ หรืออยูระหวางดําเนินงาน จํานวน
23 กิจกรรม เปนเงิน 172,941,540.83 บาท คิดเปนรอยละ56.41

- มีเงินเหลือสงคืน เปนเงิน 2,577,593.34 บาท
(2.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ

โครงการปรับปรุงทางหลวงและเสนทางคมนาคมที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ป 2560 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงถนนเพื่อแกไขปญหาจากอุทกภัยบริเวณ
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0101
ตอนหนองคาย – ปากสวย ระหวาง กม. 0+000 + กม.2+600 ระยะทาง
2.600 กิโลเมตร หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงหนองคายงบประมาณ
35,370,000.- บาท

- ผลการดําเนินงาน ไดผูรับจางแลว รอลงนามในสัญญา
ที่ประชุม รับทราบ

3. จังหวัดเลย
(3.1) จังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5

โครงการ 29 กิจกรรม งบประมาณ 217,770,935.- บาท
- เบิกจายแลว 122,798,834.- บาท คิดเปนรอยละ 56.39
- คงเหลือ 94,972,101.- บาท รอยละ 43.61
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 97,868,834.- บาท
(3.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ

งบประมาณ - บาท
- ผลการดําเนินงานไมมีโครงการที่รับการสนับสนุนงบประมาณ

/ที่ประชุม...

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย

นายนราวุฒิ  จันทรทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย
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ที่ประชุม รับทราบ
4. จังหวัดหนองบัวลําภู
(4.1) จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จํานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 206,469,935.- บาท
- เบิกจายแลว 85,054,553.84 บาท คิดเปนรอยละ 41.19
- คงเหลือ 121,415,381.16 บาท รอยละ 58.81
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 149,472,629.- บาท
(4.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ

โครงการกอสรางอาคารบังคับนํ้า ลําหวยเซียง บานวังหม่ืนเหนือ ตําบลหนองบัว
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู หนวยดําเนินการ คือ โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู งบประมาณ 5,000,000.- บาท

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ ยังไมเบิกจายเงิน
งบประมาณ อยูระหวางรอเงินโอนเขาระบบ เพื่อทําเรื่องเบิกจาย

ที่ประชุม รับทราบ
5. จังหวัดบึงกาฬ
(5.1) จังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3

โครงการ 97 กิจกรรม งบประมาณ 426,577,860.- บาท
- เบิกจายแลว 53,389,150.- บาท คิดเปนรอยละ 12.66
- คงเหลือ 373,188,710.- บาท รอยละ 87.48
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 332,769,490.- บาท
(5.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ

โครงการปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมขนสงที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
จํานวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 15,584,800.- บาท ไดแก

5.2.1 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 2026 – บานโคกโขง ตําบลหนองจิก อําเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ
7,589,800.- บาท

- ผลการดําเนินงาน ไดตัวผูรับจางแลว คาดวาจะลงนามได
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

5.2.2 กิจกรรม ถนนสายบานหวยสะอาด หมูที่ 9 ตําบล
ถํ้าเจริญ อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ – ถนนเช่ือมทางหลวงชนบท สาย บก.
4001 จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 900 เมตร กวาง 5 เมตร หนวยงาน
รับผิดชอบ คือ ที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย งบประมาณ 2,250,000.- บาท

/ผลการดําเนินงาน...

นายกลาณรงค  คนรู
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายจํารัส  นาแฉลม
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ
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- ผลการดําเนินงาน อยูระหวางรอผูรับจางมาเสนอราคา
ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และจะรูผลวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พรอมกับ
ลงนามในสัญญา

5.2.3 กิจกรรม ถนนสายบานหนองนาดี หมูที่ 8 ตําบลบัวตูม
อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ-ถนนสายบานนาดีใหญ ตําบลนาดี อําเภอเฝาไร
จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1,200เมตร กวาง 5 เมตร หนวยงานรับผิดชอบ คือ
ที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย งบประมาณ 3,000,000.- บาท

- ผลการดําเนินงาน อยูระหวางรอผูรับจางมาเสนอราคา
ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และจะรูผลวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พรอมกับ
ลงนามในสัญญา

5.2.4 กิจกรรม ถนนสายบานศรีนาวา หมูที่ 5 – บานโคก
กระแซ หมูที่ 8 ตําบลถํ้าเจริญ อําเภอโซพิสัย ระยะทาง 1,000 เมตร กวาง 5
เมตร หนวยงานรับผิดชอบ คือ ที่ทําการปกครองอําเภอโซพิสัย งบประมาณ
2,500,000.- บาท

- ผลการดําเนินงาน อยูระหวางรอผูรับจางมาเสนอราคา
ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และจะรูผลวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พรอมกับ
ลงนามในสัญญา

5.2.5 กิจกรรม คอสะพานขาดระหวางบานหนองนาดี หมูที่ 8
ตําบลบัวตูม อําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ - เช่ือมบานทาหายโศก  ตําบลวังหลวง
อําเภอเฝาไร  จังหวัดหนองคาย หนวยงานรับผิดชอบ คือ ที่ทําการปกครองอําเภอ
โซพิสัย งบประมาณ 245,000.- บาท

- ผลการดําเนินงาน ใชวิธีเฉพาะเจาะจง ไดตัวผูรับจาง ลงนาม
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 และส้ินสุดสัญญา วันที่ 17 เมษายน 2561

ที่ประชุม รับทราบ
เลขานุการ 3.1.3 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําปงบประมาณ

ของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งส้ิน 387,508,600.- บาท รายละเอียด ดังน้ี

งบลงทุน 236,872,000 บาท
งบดําเนินงาน 150,636,600 บาท
งบบริหาร 5,000,000 บาท

/จังหวัด...
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งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ
กลุมจังหวัดฯ - 32,880,100 3,000,000 35,880,100 555,396 1.55
จังหวัดอุดรธานี 43,022,000 75,756,500 400,000 119,178,500 - -
จังหวัดหนองคาย 59,290,000 35,000,000 400,000 94,690,000 - -
จังหวัดเลย 72,820,000 2,000,000 400,000 75,220,000 30,000 0.04
จังหวัดหนองบัวลําภู - - 400,000 400,000 - -
จังหวัดบึงกาฬ 61,740,000 - 400,000 62,140,000 30,000 0.05

รวมท้ังสิ้น 236,872,000 145,636,600 5,000,000 387,508,600 615,396 0.16

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ

1. จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ118,778,500.-บาท
1.1 งบดําเนินงาน 75,756,500 บาท
1.2 งบลงทุน 43,022,000 บาท

2. อนุมัติโครงการแลวจํานวน 2 โครงการ
2.1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการ

ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ วงเงิน 43,022,000 บาท
2.2 โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด

และยกระดับ ภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียจํานวน 2
กิจกรรม

1) กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตและ
นวัตกรรมใหมเพื่อเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย วงเงิน 8,400,000 บาท

2) กิจกรรมเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยการ
แปรรูปและบรรจุภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม วงเงิน 15,000,000 บาท

3.อยูระหวางพิจารณาอนุมัติโครงการจํานวน 1 โครงการ
3 . 1 โ ค ร ง ก า ร ก ร ะ ตุ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก ลุ ม จั ง ห วั ด ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1) กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

การผลิตและลดตนทุนใหกับผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชนวงเงิน 20,000,000บาท (อยูระหวางปรับแกไขในรายละเอียดโครงการ/
งบประมาณ โดยไดมีการประชุมหารือภายในกลุมฯ เพื่อปรับปรุงแกไขโครงการให
เปนไปตามระเบียบ เพื่อเสนอ ผวจ.พิจารณาอนุมัต)ิ

/2) กิจกรรมหลัก...

นายสุริยา  คําพันธ
นวค.ชํานาญการ
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี
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2) กิจกรรมหลัก สงเสริมและสรางเครือขายเพื่อการ
พัฒนาผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเขาสูระบบมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม
(ISO14001) วงเงิน 8,750,000 บาท อยูระหวางปรับแกไขในรายละเอียด
โครงการ/งบประมาณ โดยไดมีการประชุมหารือภายในกลุมฯ เพื่อปรับปรุงแกไข
โครงการใหเปนไปตามระเบียบ เพื่อเสนอผวจ.พิจารณาอนุมัต)ิ

4. อยูระหวางการเสนออนุมัติโครงการ จํานวน 2 โครงการ
4.1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง

(Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1วงเงิน
5,000,000 บาท

4.2 โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด
และยกระดับ ภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

- กิจกรรมหลัก สงเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟนฟูพันธุ
สัตวนํ้าพื้นถ่ินและสัตวนํ้าเศรษฐกิจตามลุมนํ้าในพื้นที่กลุมจังหวัดฯ แบบมีสวนรวม
วงเงิน 18,606,500บาท

5. ผลการเบิกจาย
- ยังไมมีผลการเบิกจายงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ
2. จังหวัดหนองคายจํานวน2 โครงการ งบประมาณ94,290,000.- บาท

1. กิจกรรมห ลักส ง เสริมการประชา สัมพันธ การ โฆษณา
การทองเที่ยวเ ชิงอัตลักษณ  ผานทางส่ือ และการจัดทําเสนทาง (Routes)
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด งบประมาณ 35 ลานบาท โดยสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดหนองคาย เปนหนวยดําเนินการ โดยจะมีการขอเปล่ียนแปลง
รายละเอียดกิจกรรม จํานวน 4 กิจกรรม ซึ่งจะนําเขาในระเบียบวาระตอไป

2. กิจกรรมเพิ่ มประสิท ธิภาพทางหลวงหมายเลข 211
ตอนควบคุมที่ 0101 ตอนหนองสองหอง - ศรีเชียงใหม ระหวาง กม.8+000 -
กม.9+650งบประมาณ 27,440,000 บาท โดยแขวงทางหลวงหนองคาย เปน
หนวยดําเนินการ ผลการดําเนินงาน อยูระหวางรอการผลการพิจารณาจาก
สํานักงบประมาณ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด ปจจุบัน หนวยงานได
ดําเนินการจัดหาผูรับจาง คาดวาภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 จะไดตัวผูรับจาง

3. กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อด 4028 แยกทางหลวง
หมายเลข 2266 – บานผาตั้ ง อําเภอสังคม ระยะทาง 3.947 กิโลเมตร
งบประมาณ 14,700,000.- บาท

/4. กิจกรรม...

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
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4. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบานภูเสด็จ อําเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย – บานสรางคอมอําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง
3.730 กิโลเมตร งบประมาณ 17,150,000.- บาท โดยแขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย  เปนหนวยดําเนินการ

กิจกรรมที่ 3 และ 4 จังหวัดหนองคายขอโอนเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ เน่ืองจากมีความคลาดเคล่ือน จักไดนําเรียนตอที่ประชุม
เพื่อขอความเห็นชอบในระเบียบวาระตอไป

5. งบบริหารงานกลุมจังหวัด จํานวน 400,000 บาท อยูระหวาง
การดําเนินงานตามแผนฯ ยังไมไดเบิกจายงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ
3. จังหวัดเลย จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 74,820,000.- บาท

จังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 75,220,000 บาท แยกเปน

- งบลงทุน จํานวน 72,820,000 บาท
- งบดําเนินงาน จํานวน 2,000,000 บาท
- งบบริหาร จํานวน 400,000 บาท
1. สนับสนุนการพัฒนาชองทางการตลาดใหกับผูผลิต

ผูประกอบการ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 2,000,000 บาท
ผลการดําเนินงาน อยูระหวาง ดําเนินการเตรียมการฝกอบรม

2. พัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม สกายวอลค พระใหญภูคกงิ้ว
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ 29,700,000บาท ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางประกาศหาตัวผูรับจาง

3. เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนปากภู-
โคกใหญ ตําบลกกดู อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระหวาง กม.17+250 - กม.
20+250 งบประมาณ 43,120,000 บาท ผลการดําเนินงาน อยูระหวาง
ประกาศหาตัวผูรับจาง

ที่ประชุม รับทราบ
4. จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 61,740,000.- บาท

ประกอบดวย 5 กิจกรรม
4.1 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต AC สาย บก.

3016 แยก ทล. 212-บานใหมชัยพร อําเภอพรเจริญ,ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
งบประมาณ 9,800,000.- บาท อยูระหวางรอลงนามในสัญญา

/4.2 กิจกรรม...

นายจํารัส  นาแฉลม
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ
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4.2 กิจกรรม ซอมสราง ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต AC
สาย บก 3010 แยก ทล.212-บานหนองมุม อําเภอเมือง ปากคาด จังหวัด
บึงกาฬ ระหวาง กม.19+190-กม.21+790 ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร
หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ 9,800,000.- บาท
อยูระหวางรอลงนามในสัญญา

4.3 กิจกรรม กอสร างถนน คสล.สาย แยก ทล.212-
ดานศุลกากร ตําบลวิศิษฐ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.200
กิโลเมตร หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ
12 , 740 , 000 . - บ าท รอกา รอ นุ มั ติ ก า ร ขอ โ อน เป ล่ี ยนแปลงจ าก
สํานักงบประมาณ

4.4 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต AC สาย บก.
3019 แยก ทล.222-บานสันทรายงาม อําเภอพรเจริญ ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร หนวยดําเนินงาน คือ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
งบประมาณ 14,700,000.- บาท รอการอนุมัติการขอโอนเปล่ียนแปลงจาก
สํานักงบประมาณ

4.5 กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลต AC สาย บก.3020
แยก ทล.222-บานผาสวรรค อําเภอศรีวิไล มือง จังหวัดบึงกาฬ ระหวาง กม.
14+675-กม.18+675 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร หนวยดําเนินงาน คือ
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ งบประมาณ 14,700,000.- บาท รอการอนุมัติ
การขอโอนเปล่ียนแปลงจากสํานักงบประมาณ

ประธาน มีแนวทางการดําเนินงานอยางไร กรณีที่ดําเนินการไมทันภายใน 31
(นายวัฒนา  พุฒิชาติ) ธันวาคม 2560
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เลขานุการ เปนกรณีส่ิงกอสรางงบประมาณเกิน 10 ลานบาท ตองขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณ ในเบื้องตนไดประสานไปยังสํานักงบประมาณ อยูระหวาง
พิจารณาอนุมัติ โดยงบประมาณวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท เปนอํานาจของ
ผอ.เขตพื้นที่ฯ และถาวงเงินเกิน 20 ลานบาท เปนอํานาจของรอง ผอ.สงป.
ในการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะใชเปนเหตุผลในการอุทรณ กรณีกอหน้ีผูกพันงบ
ลงทุนไมทันภายใน 31 ธันวาคม 2560 ได

ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อทราบ
4.1 การยกเลิกสัญญาจางโครงการตามแนวทางการสรางความเข็มแข็งและ
ย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ

เลขานุการ จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก 0017.2/13132 ลว 17
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การยกเลิกสัญญาจางโครงการตามแนวทางการสราง
ความเข็มแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ จํานวน 3 รายการ ดังน้ี

1. โครงการกอสราง Land Markและหอชมวิวจังหวัดบึงกาฬ บริเวณ
หนองโง ง ตําบลวิศิษฐ  อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ
50,000,000 บาท สัญญาเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
เริ่มตนสัญญา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ส้ินสุดสัญญา วันที่ 7 พฤศจิกายน
2561 หางหุนสวนจํากัด วัฒนกิจเลิงนกทา(1993) เปนผูรับจางวงเงินตาม
สัญญา 45,890,000 บาท

2. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและสวนสาธารณะหนองโงง บริเวณ
หนองโง ง  ตําบลวิศิษฐ  อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ
49,000,000 บาท สัญญาเลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เริ่มตน
สัญญา วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ส้ินสุดสัญญา วันที่ 23 กันยายน 2561 หาง
หุนส วนจํ า กัด เพชรรวมสาสนมุกดาหาร เปนผูว าจางวงเงินตามสัญญา
41,894,000 บาท

3. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและการคาชายแดน (ตลาดลาว)
สวนสาธารณะ บึงสวรรค ตําบลบึงกาฬ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 25,000,000 บาท สัญญาเลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม
2560 เริ่มตนสัญญา วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ส้ินสุดสัญญา วันที่ 3 กรกฎาคม
2561 หางหุนสวนจํากัด ประภาวรรณ (1994) เปนผูรับจางวงเงินตามสัญญา
21,950,000 บาท

เหตุผลที่ตองยกเลิก เน่ืองมาจากพื้นที่ดําเนินการอยู ในพื้นที่ ชุมนํ้า
ที่ มีความสําคัญในระดับทองถ่ิน ซึ่ งจะสามารถดําเนินการไดตองขอผอนผัน
ตามมติ ครม. เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งตองใชเวลาในการดําเนินงานในการ
ที่คอนขางนาน

สาเหตุที่ตองขอยกเลิกอีกประการ คือ เน่ืองจากไดรับการทวงติงจาก สตง.

ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 5...

นายจํารัส  นาแฉลม
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เพื่อพิจารณา
เลขานุการ 5.1 ขอโอนเปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ

กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอระเบียบ/ขอส่ังการ

(1) ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ขอที่ 12 ในกรณีที่หนวยงานรับงบประมาณมีความจําเปนตอง
เปล่ียนแปลงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมมีผลกระทบตอ
วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ มิใชรายการกอหน้ีผูกพันขาม
ปงบประมาณในแผนงานบูรณาการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย ใหหนวย
รับงบประมาณสามารถกระทําไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ

(2) หนัง สือ สํา นักงบประมาณ ด วนที่ สุด  ที่  นร 0702/ว 83
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซอมความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.
2559

ข อ 2 .1 การแก ไ ขข อความที่ พิ มพ คลาด เค ล่ือน ตกหล น
ใหถูกตองตรงตามขอเท็จจริงที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ทั้งน้ี หนวยรับงบประมาณ
จะตองสามารถแสดงหลักฐานไดวาการแกไขดังกลาวเกิดจากการพิมพคลาดเคล่ือน
ตกหลนอยางชัดเจน

ขอ 2.4 การเปล่ียนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการส่ิงกอสราง
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการกอสราง หรือมีผลทําใหประโยชน
การใชงานเพิ่มข้ึน หรือไมทําใหประโยชนการใชงานลดลงในสาระสําคัญ

5.1.1 จังหวัดหนองคาย
(1) เดิม กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด 4028

แยกทางหลวงหมายเลข 2266 – บานผาตั้ง อําเภอสังคม ระยะทาง 5.370
กิโลเมตร งบประมาณ 14,700,000.- บาท ขอเปล่ียนเปน กิจกรรมปรับปรุง
ถนนลาดยาง สายอด 4028 แยกทางหลวงหมายเลข 2266 – บานผาตั้ง
อําเภอสังคม ระยะทาง 3.947 กิโลเมตร งบประมาณ 14,700,000.- บาท

(2) เดิมกิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง สายบานภูเสด็จ -
บานสรางคอม พื้นที่ตําบลวัดหลวง ตําบลทุงหลวง และตําบลสรางนางขาว อําเภอ
โพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร งบประมาณ
17,150,000.- บาท ขอเปล่ียนเปน กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสาย
บานภูเสด็จ อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย – บานสรางคอม อําเภอสรางคอม
จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 3.730 กิโลเมตร งบประมาณ 17,150,000.- บาท

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย

/ทั้ง 2 กิจกรรม...
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ทั้ง 2 กิจกรรม เปนขอมูลที่ตรงตามขอมูลในระบบ e – Budgeting
ที่จังหวัดหนองคายไดทําเรื่องขอเสนองบประมาณในครั้งแรก และตามระเบียบ
ของสํานักงบประมาณ ก็สามารถแกไขได กรณีเปนความคลาดเคล่ือนของขอมูล
โดยไดมีการโทรประสานกับ สํานักงบประมาณ เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2560
และไดประสานกับสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ เพื่อไดรับทราบขอมูล
ดวยแลว วากรณีน้ีเปนความคลาดเคล่ือนในการจัดพิมพเอกสารเทาน้ัน ไมตองทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ

เลขานุการ เน่ืองจากเกิดความคลาดเคล่ือนของขอมูลจากการประสานงานระหวาง
สํานักงบประมาณ กับสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย สงผลให
รายละเอียดของพื้นที่ และระยะทางของโครงการคาดเคล่ือน ซึ่งสํานักงบประมาณ
ไดใหแนวทางปฏิบัติกรณีน้ีวาใหยึดรายละเอียดในระบบ e – Budgeting ที่ได
บันทึกไวตามคําของบประมาณของกลุมจังหวัดฯ เปนหลัก เพราะเปนขอมูลที่ตรง
ตามวัตถุประสงค และเจตจํานงในการดําเนินงานโครงการฯ

(3) โครงการ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง
(Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรมหลัก : สงเสริมการประชาสัมพันธการโฆษณาการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
ผานทางส่ือ และการจัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
งบประมาณ 35,000,000 บาท ซึ่งสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย ไดนําเสนอตอที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันที่ 20
พฤศจิกายน 2560 วามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
งบฟงก ช่ันแลว โดยมีกิจกรรมที่จะขอเปล่ียนแปลง จํานวน 4 กิจกรรม
งบประมาณ 13,500,000.- บาท โดยสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย  ไดเสนอขอกิจกรรมที่จะนํามาเปล่ียนแปลง แตไดรับการทวงติงจากที่
ประชุม ก.บ.ก. วาเปนการดําเนินงานเฉพาะในจังหวัดหนองคาย และใหกลับไป
ทบทวนใหม ซึ่งในขณะน้ีทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายไดหารือกับทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดที่จะขอแกไข
จํานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 13,500,000.- บาท ดังน้ี

/รายการเดิม...

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
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รายการเดิม รายการใหม
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

1.1 สงเสริมการขาย
(ROAD SHOW) และ
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวเพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธกับจังหวัด
ท่ีมีศักยภาพของกลุม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 4 ครั้ง รวม
งบประมาณท้ังส้ิน
6,000,000 บาท

6,000,000
(งบดําเนินงาน)

สทกจ.
หนองคาย

1.1 การอบรมเยาวชน
เพ่ือสงเสริมการ
ประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวกลุมจังหวัด
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

1,500,000
(งบดําเนินงาน)
โดยแบงเปน

นค. 300,000.-
เลย 300,000.-
นภ. 300,000.-
อด. 300,000.-
บก. 300,000.-

สทกจ.หนองคาย
/เลย/
หนองบัวลําภู/
อุดรธานี/บึงกาฬ

1.2 คาราวาน
ส่ือมวลชนของกลุม
จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
จํานวน 3 ครั้ง จํานวน
งบประมาณ 750,000
บาท/ครั้ง รวม
งบประมาณท้ังส้ิน
2,250,000 บาท

2,250,000
(งบดําเนินงาน)

สทกจ.
หนองคาย

1.2 สงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงกีฬา
เช่ือมโยงกลุมจังหวัด
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

5,000,000
(งบดําเนินงาน)
โดยแบงเปน

นค. 1,000,000.-
เลย 1,000,000.-
นภ. 1,000,000.-
อด. 1,000,000.-
บก. 1,000,000.-

สทกจ.หนองคาย
/เลย/
หนองบัวลําภู/
อุดรธานี/บึงกาฬ

1.3 Familiarization
(FAM Trip) ของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือ จํานวน 4
ครั้ง ๆ ละ 700,000
บาท  งบประมาณ
2,800,000 บาท

2,800,000
(งบดําเนินงาน)

สทกจ.
หนองคาย

1.3 กิจกรรมสงเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมเพ่ือการ
ทองเท่ียวเช่ือมโยง
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
กิจกรรมยอย ท่ี 1.3.1
กิจกรรมเทศกาลอาหาร
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ -
ตอนบน 1 จํานวน
2,500,000 บาท

5,000,000
(งบดําเนินงาน)

งบประมาณลงท่ี
จังหวัดหนองคาย
จํานวน
5,000,000.-

สทกจ.หนองคาย
/เลย/
หนองบัวลําภู/
อุดรธานี/บึงกาฬ

/รายการเดิม...



~ 20 ~

รายการเดิม รายการใหม
ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงาน

กิจกรรมยอย ท่ี 1.3.2
กิจกรรมการสงเสริม
และอนุรักษ
ประเพณีวัฒธนธรรม
กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 จํานวน
2,500,000 บาท

1.4 การฝกอบรม
มัคคุเทศกประเภท
ท่ัวไป(ไทย) เพ่ือบริการ
นักทองเท่ียว

2,450,000
(งบดําเนินงาน)

สทกจ.
หนองคาย

1.4 สงเสริมการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน
ภายในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 จํานวน 5
ครั้ง ๆ ละ 400,000
บาท

2,000,000
(งบดําเนินงาน)
โดยแบงเปน

นค. 400,000.-
เลย 400,000.-
นภ. 400,000.-
อด. 400,000.-
บก. 400,000.-

สทกจ.หนองคาย
/เลย/
หนองบัวลําภู/
อุดรธานี/บึงกาฬ

รวมงบประมาณ 13,500,000 รวมงบประมาณ 13,500,000

เลขานุการ ขอความเห็นชอบในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการและตัดโอนเงิน
งบประมาณใหแตละจังหวัด

ประธาน เดิมงบประมาณอยูจังหวัดหนองคายจังหวัดเดียว ไมมีความเช่ือมโยงไปยัง
(นายวัฒนา  พุฒิชาติ) จังหวัดอ่ืน และไดมีการทบทวนใหครบทุกจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

เดิมกิจกรรมลงทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด แตหนวยดําเนินการจะเปน
จังหวัดหนองคาย จังหวัดเดียว จึงขอปรับโอนงบประมาณใหลงทุกจังหวัด
เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงาน

นางวัฒนา  พิธรัตน มีความเช่ือมโยงในภาพรวมที่ดีข้ึน และขอสอบถามถึงวิธีในการฝกอบรม
ประธานศูนยประสานงาน มัคคุเทศก
องคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี

/นายชนมบันลือ...

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
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นายชนมบันลือ วรรธนพันธุ ในสวนของการจัดอบรมเยาวชนเพื่อสงเสริมประชาสัมพันธ ไมใชอบรม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด มัคคุเทศก โดยในครั้งแรกตั้งใจที่จะใหเยาวชนจากทั้ง 5 จังหวัด มาอบรมพรอมกัน
หนองคาย แตเกิดความไมคลองตัวในการดําเนินงาน จึงแยกอบรมในแตละจังหวัด

นางวัฒนา  พิธรัตน คณะวิทยากรจะใชคณะเดียวกันหรือไม
ประธานศูนยประสานงาน
องคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี

นายชนมบันลือ วรรธนพันธุ คณะวิทยากรจะใชผูส่ือขาวที่มีความเช่ียวชาญ ดานการถายภาพใน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด แตละจังหวัดของจังหวัดน้ันๆ เพื่อที่จะเปนการสรางวิทยากรในแตละจังหวัด
หนองคาย

นางวัฒนา  พิธรัตน ขอใหเนนใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ ภายหลัง
ประธานศูนยประสานงาน การจัดอบรมฯ ดวย
องคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี

นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ กิจกรรม ที่ 1.3.1 เทศกาลอาหาร กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ ตอนบน 1 ที่จะจัดใน 5 จังหวัด มีวิธีดําเนินการอยางไร
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

นายชนมบันลือ วรรธนพันธุ มีการจัดสรรงบประมาณลงไปในทุกจังหวัด
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย

เลขานุการ การจัดงานจะตองนําผูประกอบการแตละจังหวัดเขารวมทุกครั้งไมใช
เฉพาะเชิญในสวนของจังหวัดหนองคายเทาน้ัน ควรดําเนินการในภาพรวมของกลุม
จังหวัดฯ

ที่ประชุม เห็นชอบ

5.1.2 จังหวัดอุดรธานี
(1) สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอโอนเปล่ียนแปลง

โครงการส ง เสริมการเพิ่ มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับ
ภาคการเกษตรสูการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย กิจกรรมสงเสริม
การเพิ่มผลผลิตและฟนฟูสัตวนํ้าพื้นถ่ิน และสัตวนํ้าเศรษฐกิจตามลุมนํ้าในพื้นที่
กลุมจังหวัด แบบมีสวนรวม งบประมาณ 18,606,500.- บาท จากเดิม
ดําเนินงานในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยแบงพื้นที่ดําเนินงาน และหนวยงานรับผิดชอบ
ดังน้ี

นายสุริยา  คําพันธ
นวค.ชํานาญการ
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี

/(1.1) สํานักงาน...
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(1.1) สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จํานวน วงเงิน
งบประมาณ 7,846,780.- บาท

(1.2) สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย จํานวน วงเงิน
งบประมาณ 1,955,100.- บาท

(1.3) สํา นักงานประมงจั งห วัดบึ งกาฬ จํานวน วงเงิน
งบประมาณ 3,927,220.- บาท

(1.4) สํานักงานประมงจังหวัดเลย จํานวน วงเงินงบประมาณ
4,877,400.- บาท

ขอเพิ่มพื้นที่ดําเนินการใหม เปน 5 จังหวัด ไดแก
1. สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี งบประมาณ จํานวน

5,896,720.- บาท
2. สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย งบประมาณ จํานวน

1,953,840.- บาท
3. สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณ จํานวน

3,925,960.- บาท
4. สํ า นักงานประมงจั งห วัด เลย  งบประมาณ จํ านวน

4,876,140.- บาท
5. สํานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ จํานวน

1,953,840.- บาท
ประธาน รายละเอียดหลักๆ ของการดําเนินงานโครงการดังกลาวฯ คืออะไร
(นายวัฒนา  พุฒิชาติ)
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

กิจกรรม การดําเนินงานประกอบดวย 12 กิจกรรมหลัก ไดแก
1. สํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชนพื้นที่ดําเนินการ
2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียในการ

ดําเนินโครงการ
3. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวนํ้าของชุมชน
4. จัดทําแผนงาน/กิจกรรมการดําเนินงานใหสอดคลองกับผลสรุป

ของการระดมความคิดเห็นของราษฎรในชุมชน
5. จัดฝกอบรมอาสาสมัครอนุรกัษสัตวนํ้าของชุมชน
6. การจัดทําแนวเขตอนุรักษสัตวนํ้าและการสรางแหลงนํ้าที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า
7. การตั้งกฏกติกาขอบังคับ ดานการทําการประมง ในเขตพื้นที่ของ

ชุมชน
8. จัดทําปายโครงการและปายกฎกติกาขอบังคับ ดานการทําการประมง

ในเขตพื้นที่ของชุมชน

นายสุริยา  คําพันธ
นวค.ชํานาญการ
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี

นายไพบูลย  วงชัยยา
(แทน) ประมงจังหวัด
อุดรธานี

/9. การปลอย...
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9.การปลอยพันธุสัตวนํ้า
10.การอนุบาลพันธุสัตวนํ้ากอนปลอยในแหลงนํ้า
11.การออกตรวจปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายประมง
12.การออกปฏิบัติงานเยี่ยมเยียน และติดตามผลการดําเนินงาน

ประธาน สัดสวนเนนการดําเนินการไปดานไหน
(นายวัฒนา  พุฒิชาติ)
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

การจัดหาพันธุปลามาปลอย

นายเกรียงไกร  ไทยออน กลุมเพาะพันธุปลากระดํา หาซื้อไดหรือไม และมีการเพาะขายอยูที่ไหน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อจะไดหาซื้อมาปลอย
จังหวัดหนองบัวลําภู
ประธาน ทั้ง 5 จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณไปแลว
(นายวัฒนา  พุฒิชาติ) ควรใชความระมัดระวังรอบคอบในการจัดซื้อพันธุปลา โดยขอใหดูรายละเอียด
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี และมีการปรึกษาหารือกับประมงจังหวัด เพราะอาจจะมีขอทวงติง ติดตามมาอีก

มากมาย ในเรื่องของปลาพื้นถ่ิน และไมใชปลาพื้นถ่ิน คุณภาพนํ้าไดหรือไม โดยมี
รายละเอียดปลีกยอยอีกมากมาย โดยขอใหทั้ง 5 จังหวัด ไดปรึกษาและหา
แนวทางกําหนดในการบริหารจัดการโครงการที่ดี และดําเนินการใหไปในแนวทาง
เดียวกัน

นางวัฒนา  พิธรัตน การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ เปนเรื่องที่คอนขางยาก
ประธานศูนยประสานงาน ตองมีวิธีการที่คอนขางชัดเจน และใหประชาชน เขามามีสวนรวมดวย เพื่อใหเกิด
องคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี ความโปรงใสในการทํางาน

ชนิดพันธุปลาบางชนิด มีคนเพาะพันธุนอยมาก เน่ืองจากมีตนทุนในการ
เพาะเล้ียงพอแมพันธุสูง สวนใหญที่เล้ียงพอแมพันธุขาย จะเปนเครือขายในรูป
สหกรณและในเครือขายของเราก็มีบาง แตละฟารม ก็จะเพาะแตละชนิดแตกตาง
กันออกไป ถาจะเพาะทั้ง 9 ชนิด จะหายากมาก ทั้งติดในเรื่องของพื้นที่ พอแม
พันธุ หลายชนิด ตนทุนจะคอนขางสูง ก็จะมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ สวนใน
เรื่องการตรวจนับ ก็จะนําประชาชน ในพื้นที่มารวมในการตรวจนับ เพื่อใหครบ
จํานวนและมีการเก็บหลักฐานในการดําเนินงาน ทั้งในรูปแบบของการเก็บลายเซ็น
รูปถายและวีดีโอ ดวย

ที่ประชุม เห็นชอบ

นายไพบูลย  วงชัยยา
(แทน) ประมงจังหวัด
อุดรธานี

นายไพบูลย  วงชัยยา
(แทน) ประมงจังหวัด
อุดรธานี

/นางเกศินี...
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(2) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ขอโอนเปล่ียนแปลงโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษา และการใหบริการของผูประกอบการ ไกด มัคคุเทศก และเครือขายพัฒนา
ชุมชนเพื่อการทองเที่ยว งบประมาณ 5,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

/ลําดับที่...

ลํา
ดับ
ท่ี

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/จังหวัด
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

1 1. การฝกอบรมมัคคุเทศกท่ัวไป
ฝ ก อ บ ร ม ผู ใ ห บ ริ ก า ร /
ผูประกอบการ/เครือขายชุมชน ใน
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก -เฉียง
เหนือตอนบน 1 จํานวน 40
คน  หลักสูตร 249 ช่ัวโมง
ผูจบหลักสูตรไดรับบัตรมัคคุเทศก
สีบรอนซ เ งิ น  นํ า เ ท่ี ย ว ให กั บ
ทองเ ท่ียว ท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศท่ัวราชอาณาจักร

2,117,000 ๑. กิจกรรม 1 จัดทําเสนทาง
ทองเท่ียวเช่ือมโยงการทองเท่ียวใน
มิติวัฒนธรรม อาทิ กลุมชาติพันธ ,
การรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิม,วัฒนธรรมผา
,อาหาร พ้ืนบ าน ,ชุมชนโบราณ ,
ศาสนสถาน-โบราณสถาน,ผลิตภัณฑ
ทางวัฒนธรรม ฯลฯ  เพ่ือเช่ือมโยง
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ใหแก ผู นําทองถ่ิน /
หน วย งาน / องค ก ร ใน พ้ืน ท่ี /
เครื อข ายการทอง เ ท่ียว ชุมชน/
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ
จังหวัด
-จังหวัดอุดรธานี
เปาหมาย จํานวน 80 คน/เวลา 2
วันฝกอบรม 2 ครั้ง

1,373,700

274,740 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี

นางเกศินี  สวัสดี
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
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ลํา
ดับ
ท่ี

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/จังหวัด
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

จุ ด ท่ี 1 อํ า เ ภ อ บ า น ผื อ
(บานถอน ,ชุมชนโดยรอบพิพิธภัณฑ
ไทพวนอําเภอบานผือ) บานคีรีวงกต-
ชุมชนโดยรอบ  ตําบลนาแค อําเภอ
นายูง

จุ ด ท่ี 2 อํ า เ ภอ กุ ม ภว า ป
จังหวัดอุดรธานี (บานเชียง–ชุมชน
โดยรอบพิพิธภัณฑไทพวนตําบล
บานเชียง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
บานเชียง  อําเภอหนองหาน , ชุมชน
โดยรอบ แหลงทองเท่ียวสะพานหิน
ตําบลทาล่ี  อําเภอกุมภวาป

-จังหวัดหนองคาย
เปาหมาย จํานวน 80 คน/เวลา

2 วัน ฝกอบรม 2 ครั้ง
จุดท่ี 1 หมูบานสีกายเหนือ ตําบล

สีกายและชุมชนโดยรอบ อําเภอเมือง
หนองคาย
จุดท่ี ๒ หมูบานจอมแจง ตําบล

สีกายและชุมชนโดยรอบ  อําเภอ
เมือง   จังหวัดหนองคาย
-จังหวัดบึงกาฬ
เปาหมาย จํานวน 80 คน/เวลา
2 วัน ฝกอบรม 2 ครั้ง
จุดท่ี 1 วัดโพธาราม (วัดหลวงพอ
พระใหญ ) ตํ าบลบึ งกาฬ ชุมชน
โดยรอบ อําเภอเมือง
จุดท่ี 2 วัดอาฮงศิลาวาส  ตําบลไคสี
ชุมชนโดยรอบ อําเภอเมือง
-จังหวัดหนองบัวลําภู
เปาหมาย จํานวน 80 คน/เวลา

274,740

274,740

274,740

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองคาย

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบึงกาฬ

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัวลําภู

/ลําดับท่ี ...



~ 26 ~

ลํา
ดับ
ท่ี

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/จังหวัด
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

2 วัน ฝกอบรม 2 ครั้ง
จุดท่ี ๑ วัดศรีคูณเมือง บานเหนือ
ตําบลลําภู อําเภอเมืองและชุมชน
โดยรอบ

จุดท่ี 2 บานกุดกวางสรอย ตําบล
บานถ่ิน อําเภอโนนสังและชุมชน
โดยรอบ

-จังหวัดเลย
เปาหมาย จํานวน 80 คน/เวลา 2
วัน ฝกอบรม 2 ครั้ง
จุดท่ี 1 ชุมชนบานนาออ และชุมชน
โดยรอบพิพิธภัณฑจันทรโชติ อําเภอ
เมือง/,ชุมชนวัดศรีอุดมวงศ  ชุมชน
โดยรอบพิพิธภัณฑหลวงปูศรีจันทร
วัณณาโภ ตําบลศรีสงคราม, วัดพัทธ-
สี ม า ร า ม ( เ ส ม า หิ น ท ร า ย ) ,
พิพิธภัณฑหลวงปูหลุย จนุสาโร ,
เขาผาบิ้ง (ภูชองคับ) ตําบลผาบิ้ง,
ประเพณีแหตนดอกไมเครื่อง ตําบล
ท ร า ย ข า ว  อํ า เ ภ อ วั ง ส ะ พุ ง
จุดท่ี 2 ชุมชนบานอาฮี –ชุมชน
โดยรอบ วัดสิริมงคล พระธาตุมะนาว
เดี่ยว,บานมั่นยืน บานอาฮี ตําบลอาฮี
แหลงโบราณวัดเมืองตุมธรรมาราม ,
พระธาตุอุโมงคชนเผายาง,ภูผักหวาน
, ประเพณีแหตนดอกไม และชุมชน
โดยรอบ อําเภอทาล่ี , ชุมชนวัดโพธ์ิ
ชัย ตําบลนาพึง, บอเกลือโบราณบาน
เหมืองแพร , วัดศรีโพธ์ิชัย ตําบล
แสงภา ประ เพณี แห ต นดอกไม
อําเภอนาแหว

274,740 สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย

/ลําดับท่ี ...
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ลํา
ดับ
ท่ี

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/จังหวัด
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

1.2 การฝกอบรมเชิงปฏบิัติการใน
ระดับกลุมจังหวัด (จังหวัดอุดรธานี)
รวบรวม-เรียบเรียง-แยกหมวดหมู-
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลของ
แตละจังหวัดท่ีไดมาจากการประชุม
ระดับจังหวัด นําขอมูลมาเช่ือมโยง
ในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ใหแกผูนําทองถ่ิน /
หนวยงาน/องคกร ในพ้ืนท่ี/เครือขาย
การทองเท่ียวในชุมชน/
ผูประกอบการทองเท่ียวท่ีแตละ
จังหวัดในกลุมคัดเลือกจังหวัดละ
10 คน รวม 50 คน/จํานวน 2 วัน
ดังน้ี
-จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 10 คน
-จังหวัดหนองคาย  จํานวน 10 คน
-จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 10 คน
-จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 10
คน
-จังหวัดเลย จํานวน 10 คน
1.3 จางเหมาจัดทําหนังสือขอมูล

เสนทางการเช่ือมโยงการทองเท่ียว
กลุมจังหวัดในมิติวัฒนธรรมพรอม
ภาพประกอบ เปน 2 ภาษา (ไทย
,อังกฤษ) พรอมจัดทํา QR Code
เพ่ือสะดวกในการเขาถึงขอมูล

169,000

533,700

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี

/ลําดับท่ี ...
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ลํา
ดับ
ท่ี

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/จังหวัด
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

2. การฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือ
การทองเท่ียวในชุมชน ใหแก ผูนํา
ทองถ่ิน / หนวยงาน / องคกรใน
พ้ืนท่ี / เครือขายการทองเท่ียวใน
ชุมชน/ ผูประกอบการทองเท่ียว
-จังหวัดอุดรธานี จํานวน 30 คน /

3 วัน
-จังหวัดหนองคาย  จํานวน 30 คน
/3 วัน
-จังหวัดบึงกาฬ  จํานวน 30 คน /
3 วัน
-จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 30
คน /3 วัน
-จังหวัดเลย  จํานวน 30 คน /3
วัน

561,900

112,380

112,380

112,380

112,380

112,380

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย

2 2. ฝกอบรมอาสาสมัครทองเท่ียว
ชุมชน ใหแกผูนําทองถ่ิน /
หนวยงาน / องคกรในพ้ืนท่ี /
เครือขายการทองเท่ียวในชุมชน/
ผูประกอบการทองเท่ียว จังหวัด
ละ 100 คน จํานวน 2 วัน
รวม 600 คน  ในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุดรธานี  หนองคาย
หนองบัวลําภู  เลย และบึงกาฬ

2,361,700 3. ฝกอบรมอาสาสมัครทองเท่ียว
ชุมชน ใหแกผูนําทองถ่ิน / หนวยงาน
/ องคกรในพ้ืนท่ี /เครือขายการ
ทองเท่ียวในชุมชน/ ผูประกอบการ
ทองเท่ียว จังหวัดละ 100 คน
จํานวน 2 วัน รวม 600 คน  ใน
พ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  หนองคาย
หนองบัวลําภู  เลย และบึงกาฬ

2,361,700

/ลําดับท่ี ...
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นางวัฒนา  พิธรัตน ขอใหเนนใหมีการติดตามประเมินผลภายหลังแลวเสร็จส้ินโครงการฯ ดวย
ประธานศูนยประสานงาน
องคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี

/นายสวาท...

ลํา
ดับ
ท่ี

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/จังหวัด
ท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

จังหวัดอุดรธานี  จํานวน 100 คน
/2 วัน
-จังหวัดหนองคาย  จํานวน 100
คน /2 วัน
-จังหวัดบึงกาฬ  จํานวน 100 คน
/2 วัน
-จังหวัดหนองบัวลําภู  จํานวน 100
คน /2 วัน
-จังหวัดเลย  จํานวน 100 คน /
2 วัน

472,340

472,340

472,340

472,340

472,340

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย

รวมเป ล่ียนแปลงกิจกรรมและ
งบประมาณ ดังน้ี
1. สํ า นัก งาน วัฒนธรรมจั งห วั ด
อุดรธานี (จํานวน 5 กิจกรรม)
2.สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย (จํานวน 3 กิจกรรม)
3.สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
(จํานวน 3 กิจกรรม)
4.สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หนองบัวลําภู (จํานวน 3 กิจกรรม)
5.สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
(จํานวน 3 กิจกรรม)

5,000,000

1,562,160

859,460

859,460

859,460

859,460

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองคาย
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบึงกาฬ
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัวลําภู
สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย
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นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย จากการลงพื้นที่ อําเภอกูแกว ตามโครงการพื้นที่สมุนไพรขอเสนอแนะ
(แทน) ประธานหอการคา ในเรื่องของมัคคุเทศกนอย การอบรมเด็กมีเวลานอย เพราะเด็กตองไปเรียน
กลุมจังหวัดฯ หนังสือขอใหเปล่ียนเปนผูเฒาเลาเรื่อง แทนจะดีกวาไหม ในอําเภอกูแกวจะมี

ปราชญชาวบานอยูประมาณ 20 กวาคน ที่ลงทะเบียนนาจะเชิญมาเปนมัคคุเทศก
เพราะมีความรูในเรื่องตางๆ และเปนคนในพื้นที่ดวย อีกทั้งการพูดจะมีความ
นาเช่ือถือ และเลาเรื่องได เลาตํานานได และกรณีถามีคนตางชาติมาก็ใหทั้งครู
และขาราชการที่เกษียณ มาเปนจิตอาสาแนะนําความรูใหกับชาวตางชาติ

นางเกศินี สวัสดี โครงการที่จะดําเนินการสวนใหญจะเปนการดําเนินการในชุมชน โดยใช
วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี วิทยากรกลางเขาไปหาชุมชน และในเรื่องของผูเฒาเลาเรื่อง และปราชญชาวบาน

ก็จะไดใชดวย และมีการนําครูภาษาอังกฤษที่เกษียณ มาเปนจิตอาสารวมดวย

ประธาน เปนการสรางคุณคาใหผูสูงอายุไดอีกชองทางหน่ึง
(นายวัฒนา  พุฒิชาติ)
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

ที่ประชุม เห็นชอบ

เลขานุการ 5.1.3 โครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1 กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน  การทองเที่ยว และ
การเกษตร กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Esan Expo
2018) งบประมาณ 32,880,100.- บาท ขอเปล่ียนหนวยดําเนินงาน จาก
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ เปนสํานักงานจังหวัดอุดรธานี

เ น่ืองจากกระทรวงมหาดไทย ไดปรับโครงสรางการบริหารงาน
กลุมจังหวัดฯ โดยปรับเปล่ียนสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ เปนกลุมงาน
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี)
และมีผูเช่ียวชาญกลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน
ผูบังคับบัญชา ข้ึนตรงตอปลัดกระทรวงมหาดไทย สงผลตอการดําเนินงาน
โครงการดังกลาว จึงขอเปล่ียนหนวยดําเนินงานโครงการฯ เปน สํานักงานจังหวัด
อุดรธานี

ที่ประชุม เห็นชอบ

/เลขานุการ...
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เลขานุการ 5.2 การส งมอบสินทรัพย โครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําป
ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560/งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

5.2.1 จังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ โครงการเสริมสรางความโดดเดนของ
ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรม:สงเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต (ยางพารา) วงเงิน 4,705,635 บาท
โดยแยกเปนงบดําเนินงาน จํานวน 2,591,635 บาท งบลงทุนครุภัณฑ จํานวน
2,114,000 บาท โดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย เปนหนวย
ดําเนินการ โดยมี จํานวน 2 รายการ ที่จะขอโอน ดงัน้ี

1. เครื่องบดไมยางพารา จํานวน 3 เครื่อง งบประมาณ 825,000 บาท
หนวยงานที่รับโอน คือ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย

2. รถ โดยสาร  ขนาด 12 ที่ น่ั ง จํ านวน 1 คัน งบประมาณ
1,212,000.- บาท หนวยงานที่รับโอน คือ สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเลย

ประธาน ฝากใหดําเนินการโอนสินทรัพยใหเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ ใหถูกตอง
(นายโชติ  เช้ือโชติ) ตามระเบียบ ตอไป
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู
ที่ประชุม เห็นชอบ

5.2.2 จังหวัดบึงกาฬ ขอโอนสินทรัพยตามโครงการตามแผนงาน
บูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
พ.ศ. 2560 จํานวน 5 รายการ ดังน้ี

1. เครื่องหั่นยอยพืชอาหารสัตวพรอมอุปกรณ จํานวน 2 เครื่องๆ ละ
76,000.- บาท  รวมงบประมาณ 152,000.- บาท หนวยงานที่รับโอน คือ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดบึงกาฬ

2. เ ค รื่ อ ง สี ข า ว  จํ า น ว น 8 เ ค รื่ อ ง  ๆ  ล ะ 4 4 , 4 0 0 . - บ า ท
รวมงบประมาณ 355,200.- บาท หนวยงานที่รับโอน คือ สํานักงานเกษตร
จังหวัดบึงกาฬ

3. เครื่องซีลสุญญากาศ จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 24,400.- บาท
รวมงบประมาณ 195,200.- บาท หนวยงานที่รับโอน คือ สํานักงานเกษตร
จังหวัดบึงกาฬ

นายสนธยา  ยาสงคราม
(แทน) เกษตรและสหกรณ
จังหวัดเลย

นายจํารัส  นาแฉลม
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

/4. รถโดยสาร ...
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4. รถ โดยสาร  ขนาด 12 ที่ น่ั ง ( ดี เ ซล ) จํ านวน 2 คัน ๆ  ละ
1,180,000.- บาท รวมงบประมาณ 2,360,000.- บาท หนวยงาน ที่รับโอน
คือ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ

5. เครื่องบดข้ีเล่ือยจากไมยางพารา จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 239,000.-
บาท รวมงบประมาณ 717,000.- บาท หนวยงาน ที่รับโอน คือ สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดบึงกาฬ

ประธาน มีการโอนตอใหหนวยงานอ่ืนอีกหรือไม
(นายโชติ  เช้ือโชติ)
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

จะเปนลักษณะการใหยืมใช

ประธาน ฝากใหดําเนินการใหสอดคลองกับระเบียบพัสดุ ตอไป
(นายโชติ  เช้ือโชติ)
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู
ที่ประชุม เห็นชอบ

5.2.3 จังหวัดหนองบัวลําภู ขอโอนสินทรัพยตามโครงการตามแผนงาน
บูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
พ.ศ. 2560 จํานวน 4 รายการ ดังน้ี

1. ชุดตะแกรงตากขาว จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 220,500.- บาท
หนวยงานที่รับโอน คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู

2. เครื่องสีขาวกลองและขาวขาว จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ
697,000.- บาท หนวยงานที่รับโอน คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู

3. เครื่องซีลสุญญากาศ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 400,500.- บาท
หนวยงานที่รับโอน คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู

4. รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,214,000.-
บาท หนวยงานที่รับโอน คือ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู

ที่ประชุม เห็นชอบ

นายจํารัส  นาแฉลม
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

นายกลาณรงค  คนรู
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

/นายสถาพร...
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5.2.4 จังหวัดหนองคาย ขอโอนสินทรัพยตามโครงการตามแผนงาน
บูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
พ.ศ. 2560 จํานวน 32 รายการ งบประมาณ 18,541,850.- บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ผูรับโอน)
1 โครงการสงเสริมการตลาดดานการคาการลงทุน การ

ทองเที่ยว และการเกษตรของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการคาและการลงทุนชายแดน ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษและกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (งบลงทุน)

สํานักงานจังหวัดหนองคาย

- เครี่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 1,400,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย
- อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24

ชอง แบบที่ 2
342,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

- เครือขายสายตีเกลียว UTR 128,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

- อุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซด (Web
Application Firewall)

530,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 39,685.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

- อุปกรณจักเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 2 400,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย
- อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมุลแบบภายนอก 590,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 110,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3

17,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

- อุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) แบบที่ 2 990,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย
- ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

แบบที่ 3 (ขนาด 42U)
150,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

- อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)
แบบที่ 2

230,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย

/ท่ี ...
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ผูรับโอน)
- เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟา 3 เฟส) 40,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

- อุปกรณกระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอง 130,000.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

- จัดทําโปรแกรมประยุกตเพิ่มศักยภาพการคาและ
การลงทุนชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

4,881,215.00 สํานักงานจังหวัดหนองคาย

2 โครงการเสริมสรางความโดดเดนของผลผลิตและ
ผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง
1. กิจกรรมสงเสริมราชินีขาวเหนียวครบวงจร

- กิจกรรมยอยพัฒนาและสงเสริมการผลิตขาว
(ครุภัณฑ เครื่องสีขาวกลองและขาวสาร 8 เครื่อง)

556,000.00 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดหนองคาย

2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลวยหอมทอง

- ส่ิงกอสราง (ขุดสระนํ้า จํานวน 100 บอ) 1,140,000.00 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดหนองคาย

3. กิจกรรมสงเสริมการใหน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสับปะรด

- ส่ิงกอสราง (ขุดสระนํ้า จํานวน 90 บอ) 990,000.00 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดหนองคาย

4. กิจกรรมสงเสริมการเล้ียงปลานิลแบบครบวงจร

1. เครื่องตรวจ DO meter (จํานวน 1 เครื่อง) 21,000.00 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด
หนองคาย

2. เครื่อง Hardness meter (จํานวน 1 เครื่อง) 50,000.00 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด
หนองคาย

3. เครื่องตรวจ PH meter (จํานวน 1 เครื่อง) 12,000.00 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด
หนองคาย

/ท่ี ...
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ผูรับโอน)
4. เครื่องตรวจอัลคาไลน (จํานวน 1 เครื่อง) 30,000.00 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด
หนองคาย

5. เครื่อง conductivity meter (จํานวน 1 เครื่อง) 29,000.00 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด
หนองคาย

6. ตูเย็นสําหรับสําหรับฮอรโมน 17 อัลฟา (จํานวน
1 เครื่อง)

12,000.00 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด
หนองคาย

7. เครื่องเทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอลสําหรับวัด
อุณหภูมินํ้า (จํานวน 1 เครื่อง)

30,000.00 ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด
หนองคาย

8. เครื่องปมลมแบบไดอะแฟรม (จํานวน 200 เครื่อง) 1,420,000.00 สํานักงานประมงจังหวัด
หนองคาย

9. เครื่องยนตปนไฟเบนซิน 1.0 kw. (จํานวน 200
เครื่อง)

1,300,000.00 สํานักงานประมงจังหวัด
หนองคาย

10. เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย (จํานวน 3
เครื่อง)

887,250.00 สํานักงานประมงจังหวัด
หนองคาย

11. เครื่องซีลสุญญากาศ (จํานวน 3 เครื่อง) 331,200.00 สํานักงานประมงจังหวัด
หนองคาย

12. เครื่องซีลเติมไนโตรเจนมีพิมพ (จํานวน 3
เครื่อง)

115,500.00 สํานักงานประมงจังหวัด
หนองคาย

/ที่...
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ผูรับโอน)

5. กิจกรรมสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
ผลิตและแปรรูปการผลิต (ยางพารา)

- รถยนต 12 ที่น่ัง 1,212,000.00 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดหนองคาย

- เครื่องบดไมยางพารา จํานวน 2 เครื่อง 428,000.00 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดหนองคาย

รวมเปนเงิน 18,541,850.00 -

- จังหวัดหนองคาย ขอโอนสินทรัพยตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 8
รายการ งบประมาณ 99,465,866.49 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ผูรับโอน)

1 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม
ที่ 0102 ตอน หนองบัว – ทาบอ ระหวาง กม.
20+225 – กม.20+965 และ กม.21+978 – กม.
22+858 ตําบลโพนสา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ระยะทาง 1.620 กิโลเมตร

32,675,505.73 แขวงทางหลวงหนองคาย

2 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม
ที่ 0102 ตอน หนองบัว - ทาบอ ระหวาง กม.11+700
- กม.14+000 ตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 2.3 กิโลเมตร

25,750,567.36 แขวงทางหลวงหนองคาย

3 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม
0101 ตอนหนองคาย - หนองบัว ระหวาง กม 0+075
- กม 0+835 พื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 0.760 กิโลเมตร

22,299,793.40 แขวงทางหลวงหนองคาย

/ที่ ...
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (ผูรับโอน)

4 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายแยก ทล.2230
- บานคําโคนสวาง ตําบลอุดมพร อําเภอเฝาไร จังหวัด
หนองคาย

6,890,000.00 แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

5 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบานนาหนัง
ตําบลนาหนัง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

6,500,000.00 แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

6 กิจกรรมปรับปรุงถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมโยงการ
ทองเที่ยวสายบานใหมโพธ์ิชัย หมู 11 ตําบลนาหนัง -
บานโนนสวาง หมู 4 ตําบลบานผือ อําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย

4,650,000.00 แขวงทางหลวงชนบท
หนองคาย

7 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและ
สารชีวภัณฑเพื่อทดแทนการใชสารเคมี (กอสรางอาคาร
ผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ)

500,000.00 สํานักงานเกษตรจังหวัด
หนองคาย

8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเล้ียงโคเน้ือ (จัดซื้อเครื่อง
อัลตราซาวด แบบเคล่ือนที่ได)

200,000.00 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
หนองคาย

รวมเปนเงิน 99,465,866.49 -

ประธาน ทรัพยสินในสวนควบ คืออะไร
(นายโชติ  เช้ือโชติ)
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

คือทรัพยสินที่เกิดจากงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ทั้งในสวนของ
งบจังหวัดและงบกลุมจังหวัด ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน

1. สวนควบกับทรัพยสินเดิม คือลักษณะการกอสรางทับกับถนนเดิม
ก็จะมอบสินทรัพยที่เปนสวนควบใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบน้ัน

2. ครุภัณฑ ที่เกิดจากการดําเนินงานตามโครงการตางๆ
3. สินทรัพย  ที่ ไม เขาในระเบียบพัสดุ  เชน ในกรณีของที่ดินและ

ส่ิงกอสราง
ประธาน ใหทุกจังหวัดดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ และขอใหผายเลขาฯ
(นายโชติ  เช้ือโชติ) ไดหารือกรณีของการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยใชงบกลุมจังหวัด หรืองบยุทธศาสตร
รองผูวาราชการจังหวัด จังหวัดดําเนินการ จะตองโอนสินทรัพยหรือไม เพราะที่ผานมายังไมมีจังหวัดใดดําเนินการ
หนองบัวลําภู

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย

/ที่ประชุม...
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ที่ประชุม เห็นชอบ

นางสุวรรณี ศิริวรรณหอม สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี ขอโอนสินทรัพยโครงการ
หัวหนากลุมยุทธศาสตร ตามแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายใน
พัฒนาการเกษตร ประเทศ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 1,214,000.- บาท
(แทน) เกษตรและสหกรณ คือ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 คัน งบประมาณ 1,214,000.- บาท หนวยงานที่ขอรับโอน คือ

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
ที่ประชุม เห็นชอบ

5.3 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ)
ระยะ 20 ป

รศ.สุเมธ แกนมณี โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก -
มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งภายในรูปเลม

ประกอบดวย
1. ภาพรวมการดําเนินงาน
2. วิสัยทัศนกลุมจังหวัด
3. กรอบการดําเนินงานการพัฒนากลุมจังหวัด
4. เปาหมายการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงานสําคัญ
5. Key Success Factors
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
1. ภาพรวมการดําเนินงาน มีข้ันตอนการดําเนินงาน คือ

1.1 วันที่ 2 มิ.ย. 2560 ลงนามในสัญญา ระหวาง มข. โดย
สยปพ. และกลุมจังหวัด

1.2 วันที่ 30 มิ.ย. 2560 สง Inception Report และในวันที่ 13
ก.ค. 2560 นําเสนอ Inception Report

1.3 วันที่ 14 ต.ค. 2560 สงงาน Interim Report และในวันที่
10 พ.ย. 2560 นําเสนอ Interim Report

1.4 วันที่ 20 พ.ย. 2560 นําเสนอตอที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่
7/2560

1.5 วันที่ 24 พ.ย. 2560 รับฟงความคิดเห็น
1.6 วันที่ 28 พ.ย. 2560 สงงาน Final Report แผนยุทธศาสตร

การพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579)

1.7 วันที่ 7 ธ.ค. 2560 นําเสนอ Final Report

/1.8 วันที่ ...



~ 39 ~

1.8 วันที่ 21 ธ.ค. 2560 นําเสนอตอที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่
8/2560

2. วิสัยทัศนกลุมจังหวัด
เกษตรอุตสาหกรรมช้ันนํา การคาและการทองเที่ยวสากล ชุมชน

นาอยูอยางยั่งยืน โดยมีความหมายวิสัยทัศน ดังน้ี
• เกษตรอุตสาหกรรมช้ันนํา

- กลุมจังหวัดมีการเกษตรช้ันนํา (การเพาะปลูกพืชตาง ๆ
รวมทั้งการเล้ียงสัตวและการประมง)

- เกษตรกรในกลุมจังหวัดมีอาชีพ มีรายได ผลผลิตจาก
การเกษตรช้ันนําเพื่อการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มในพื้นที่ตามความตองการของ
ตลาด ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมช้ันนํา

• การคาสากล
- กลุมจังหวัดมีการคา การลงทุน และการบริการ เชน คา

ปลีก คาสง การสงออก การคาชายแดน การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึง
สาขาที่เก่ียวของ ไดแก โลจิสติกส เปนตน ที่จะขยายสูการคาสากลกับนานา
อารยประเทศ

• การทองเที่ยวสากล
- กลุมจังหวัดมีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมาตรฐานสากล

สนองความตองการของตลาดทองเที่ยว เช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวช้ันนําใน
ระดับประเทศ และระดับโลก

• ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
- การพัฒนาของกลุมจังหวัดในทุกดานตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนลําดับข้ันตอน รักษาสมดุลระหวางการพัฒนา
และอัตลักษณ วัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน

- มี ส่ิงแวดลอม ที่อยูสะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศ
อยูในภาวะดุลยภาพและยั่งยืน

- ชุมชนเขมแข็ง ชวยเหลือเก้ือกูล ไมเอารัดเอาเปรียบกัน
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด ควบคุม ตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพ

- ไดรับปจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร น้ํา ที่พักอาศัย
ความปลอดภัย มีรายไดและมีงานทํา) มีสิทธิ มีโอกาสรับรูขาวสาร มีการติดตอ
ประสานงาน และระดมความคิด ประสบการณ เพื่อทํางานรวมกันในชุมชน

- มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรม
อยูเสมอ มีการเช่ือมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิต รวมทั้งเอกลักษณ
ของกลุมชนแตละชุมชน

/มีการ....



~ 40 ~

- มีการพัฒนาเปนไปอยางกลมกลืน และส ง เสริม
คุณลักษณะที่ ดีที่ มี มาในอดีต  มีระบบบริการทางสาธารณสุข และการ
รักษาพยาบาลที่ทั่วถึง เหมาะสมสําหรับประชาชนทุกคน ซึ่งมีสภาวะสุขภาพดี มี
อัตราการเจ็บปวยในระดับตํ่า

3. กรอบการดําเนินงานการพัฒนากลุมจังหวัด
กรอบการดําเนินงานการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) อยูภายใตนโยบาย หลักเกณฑ และ
วิธีการในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กําหนดไว
เปนเครื่องมือในการกําหนดเปาหมายและความตองการดานพัฒนาพื้นที่ของภาค
ที่ ต อง มีความเ ช่ือมโยง กันในระดับภู มิภาคและ/หรือระหว า งประเทศ
โดยผานชองทางการดําเนินงานของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดในการ
เช่ือมโยงและขับเคล่ือนการพัฒนากลุมจังหวัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-
2579) รวมกันระหวางภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน
สถาบันการศึกษา สงเสริม สนับสนุน กระตุนใหเกิดการดําเนินงานพัฒนาในพื้นที่

4. เปาหมายการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร/แผนงานสําคัญ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) กําหนดเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน ดังน้ี

1. ยกระดับจากกลุมจังหวัดที่มีรายไดปานกลางสูกลุมจังหวัด
ที่มีรายไดสูง

2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางการผลิต การคา
การลงทุน และการทองเที่ยว โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. ปจจัยความสําเร็จของการพัฒนา (Key Success Factors :

KSF) ประกอบดวย
5.1 ภาครัฐสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร

การพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใหเกิดการลงทุนในพื้นที่กลุมจังหวัดเพิ่มข้ึนจากนักลงทุน
ในพื้นที่ นอกพื้นที่ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

/5.2 การขับเคล่ือน ...
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5.2 การขับเคล่ือนสูเกษตรอุตสาหกรรมช้ันนํา ตามหวงโซการผลิต
ตองสรางความรวมมือการผลิตรวมกันตามหวงโซการผลิตใหมากข้ึนระหวางจังหวัด
กลุมจังหวัด และประเทศเพื่อนบาน ในการผลิตสินคาข้ันกลาง หรือข้ันปลาย สินคา
ประกอบหรือทดแทนกัน

5.3 สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาใหการพาณิชยกรรมขยายพื้นที่
เพื่อกระจายสินคาและการบริการตามความตองการของตลาดใหมากข้ึนทั้งในและ
ตางประเทศ

5.4 การที่จะบรรลุวิสัยทัศน ระยะเวลาการดําเนินโครงการแตละชวง
ตองมีการยกระดับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันและสรางมูลคาเพิ่ม

5.5 ภาคเอกชน ตองเขามามีสวนรวมในการขับเคล่ือนเพื่อยกระดับ
รายไดของพื้นที่ในทุกระดับ

5.6 สถาบันการศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สามารถนําไปใชประโยชนได และมีการเขาถึงของผูใชในทุกระดับไดงาย

ที่ประชุม เห็นชอบ

5.4 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
ฉบับทบทวนใหม

เลขานุการ มติ คณะกร รมกา รบู ร ณากา รน โ ยบายพัฒ นาภ าค ( ก . บ . ภ . )
ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ
และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564)
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด กรอบการ
จัดสรรงบประมาณ จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักเกณฑการเปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. ใครขอเรียน ใหจังหวัด
และกลุมจั งห วัดจัดส ง  แผนพัฒนากลุมจั งห วัด พ .ศ. 2561 – 2564
และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุมจังหวัด ภายใน
วันที่ 5 มกราคม 2561

กลุมจังหวัดฯ ไดจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบป พ.ศ. 2562 โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

/วิสัยทัศน ...



~ 42 ~

วิสัยทัศน คือ เกษตรอุตสาหกรรมช้ันนํา การคาและการทองเที่ยวสากล
ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน

- ประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 4 ประเด็น คือ
1. ยุทธศาสตรที่ 1 คือ เพิ่ ม ขีดความสามารถในการแขง ขัน

ในการผลิต การตลาด โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. ยุทธศาสตรที่ 2 คือ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 คือ การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรที่ 4 คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ประกอบดวยกลยุทธหลัก คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในการผลิต

การตลาด โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเทคโนโลยี และนวัตกรรม จํานวน 5 กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 ระบบการบริหารจัดการนํ้าของกลุมจังหวัดเช่ือมโยงกับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 4 โครงการ
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาเกษตรอินทรียอยางเปนระบบ จํานวน 5

โครงการ
กลยุทธที่ 3 การขับเคล่ือนสู เกษตรอุตสาหกรรมช้ันนํา โดยใช

ภูมิปญญาทองถ่ิน เทคโนโลยี และนวัตกรรม จํานวน 5 โครงการ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาการคาสูสากล จํานวน 5 โครงการ
กลยุทธที่ 5 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และขยายการบริการใหมีขีด

ความสามารถแขงขัน จํานวน 3 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 คือ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จํานวน 3 กลยุทธ
กลยุทธที่ 6 การบริหารจัดการระบบอนุรักษ ฟนฟู
และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (ปาไม

แหลงนํ้า ขยะ และมลภาวะ) ของกลุมจังหวัด จํานวน 3 โครงการ
กลยุทธที่ 7 การบริหารจัดการระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการ

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนและสอดคลองกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 โครงการ

กลยุทธที่ 8 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน จํานวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 คือ การพัฒนาทุนมนุษย และยกระดับคุณภาพชีวิต
จํานวน 3 กลยุทธ

กลยุทธที่ 9 การพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสมรรถภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขันทั้งปจเจกและการรวมกลุม จํานวน 1 โครงการ

/กลยุทธ...
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กลยุทธที่ 10 การยกระดับขีดความสามารถของกลุมอาชีพเพื่อรองรับ
การปรับตัว สรางภูมิคุมกัน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
จํานวน 1 โครงการ

กลยุทธที่ 11 การยกระดับ คุณภาพ ชี วิตของประชาชนใน
กลุมจังหวัดใหดี ข้ึน มีภูมิคุมกัน มีขีดความสามารถในการแขงขัน จํานวน 1
โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 4 คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
จํานวน 3 กลยุทธ

กลยุทธที่ 12 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งระบบตาม
ความตองการของตลาดทองเที่ยวแตละประเภทและแตละชวงเวลาอยายั่งยืน
จํานวน 3 โครงการ

กลยุทธที่ 13 การพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ โดยใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวน 2 โครงการ

กลยุทธที่ 14 การสงเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ ทําการตลาด
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดโดยใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม จํานวน 1 โครงการ

คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 1 โครงการ
รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร 14 กลยุทธ 38 โครงการ .

ประธาน มอบฝายเลขานุการ กับผูรับผิดชอบหลัก ในการทบทวนและปรับปรุง
(นายโชติ  เช้ือโชติ) ขอมูลใหมอีกรอบ เพื่อใหสอดคลองกับขอส่ังการในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบป
หนองบัวลําภู พ.ศ. 2562
นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ เน่ืองจากตองสงโครงการภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 กระบวนการ
รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ จะตองผานความเห็นชอบและใชระยะเวลาในการดําเนินการ พอสมควร ขณะน้ี
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่จะเสนอขอแลวหรือไม
บึงกาฬ

เลขานุการ กรอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เบื้องตน (Pre - ceiling) ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ตอนบน 1 คือ 1,105,300,000.- บาท และกลุมจังหวัดฯ กําหนดประชุม
ก.บ.ก. ในวันที่ 4 มกราคม 2561 จึงจําเปนตองขอขอมูลจากจังหวัดภายในวันที่
3 มกราคม 2561 เปนอยางชา ส่ิงที่จะตองขอจากจังหวัด คือ ขอมูลพื้นฐาน และ
บัญชีโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป 2562 เพื่อจะนําเขา
ที่ประชุม ก.บ.ก. ในวันที่ 4 มกราคม 2561

ที่ประชุม เห็นชอบ
/ระเบียบวาระที่ 6 ...
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)
เลขานุการ 1. เรื่องการโอนสินทรัพยของหนวยงานตางๆ ใหระบุหนวยงาน

ที่จะรับโอน มาพรอมในคําของบประมาณที่จะเสนอขอในปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดวยเลย

2. ทั้งน้ี หากจังหวัดพิจารณาแลว มีแผนงานโครงการที่มีลักษณะ
ตามแบบสรุปแผนงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กลุมจังหวัดฯ
ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดําเนินงานใหสอดคลองตามความ
ตองการของแผนกลุมจังหวัด,แบบสรุปแผนงานโครงการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของกลุมจังหวัดฯ ที่ เปนการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคอยางมี
นัยสําคัญ และแบบสรุปขอเสนอแผนงานโครงการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 – 2564 ที่กลุมจังหวัดฯ ตองช้ีเปาใหกระทรวง/กรม ดําเนินการ
และสอดคลองกับทศทางการพัฒนาภาคอยางมีนัยสําคัญ และมีความประสงคที่จะ
ขอรับการสนับสนุนผานกลุมจั งห วัดฯ ใหส งแบบสรุปแผนงานดั งกล าว
ตามแบบฟอรมที่กําหนด มายังสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่
29 ธันวาคม 2560 ดวย

**********************************
ปดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ


