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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 5/2558 

วันพธุที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดัอุดรธานี 

 
 
 

1. นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมบูรณ์  โอฬารกิจเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภ ู
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู  

รองประธาน
กรรมการ 

3. นายบัญญัติ  ศรีอุทัย  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

รองประธาน
กรรมการ 

4. นายจ ารัส นาแฉล้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  
  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธาน
กรรมการ 

5. นายสมหวัง  อารีย์เอื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 

รองประธาน
กรรมการ 

6. นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายสมยงค์  ตระกูลจึง พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นายอ าไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นางสาวศรุดา นรสิงห์ พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
10. นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายฐิติศักดิ์  ชัชวาลย์ ผู้อ านวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ 
12. นายอ านวย  กลมกลิ้ง (แทน) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภ ู กรรมการ 
13. นางสุรัตดาร์  นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
14. นายจิรทัต  สวรรคทัต (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายวิโรจน์  พิเภก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
16. นายพูลศักดิ์  อยู่ประเสริฐ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
17. นายมนตรี หมวกไสว (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
18. นายประเทศ  แย้มยินดี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ 
19. นายสมภพ สุนันทนาย (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
20. นายประเสริฐ  สีล้อม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
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21. นางสุภาพร  วงค์สมศรี (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
22. นางพรพรรณ  ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

23. จสอ. ฉลอง  ภูวิลัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง   
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

24. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอท่าบอ  
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

25. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุดรธานี 

กรรมการ 

26. นางวัฒนา  พิธรัตน ์  ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน 
 จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

27. ด.ต.เจนศึก  สารแสน  ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด   
หนองคาย 

กรรมการ 

28. นางสวรรค์  บุญจันทร ์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
29. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
30. นายสุริยัน เหล่าสุอาด (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

31. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ  หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี/ 
(แทน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  

กรรมการและ
เลขานุการ 

32. นายพิชัย  พาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

33. นายพรพิทักษ์  อ ามาตทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและเลขานุการ ติดราชการ 
2. นายกเทศมนตรีเมืองเลย กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกเทศมนตรีต าบลนามะเฟือง อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกเทศมนตรีต าบลบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู 

กรรมการ ติดราชการ 

7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
8. นายเชิด สิงห์ค าป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน   

จังหวัดเลย 
กรรมการ ติดภารกิจ 

9. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
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10. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                       

จังหวัดหนองบัวล าภู 
กรรมการ ติดภารกิจ 

11. นายฉลาด สอดซ้าย คณะท างานองค์กรชุมชนต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
12. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะท างานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
13. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  กรรมการ ติดภารกิจ 
   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  
1. นายภูมิชัย  ราชพิตร  ภักดีวิเศษ นายอ าเภอนาวัง อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
2. นายจารุบท  สิงห์ส าราญ ปลัดอ าเภอสุวรรณคูหา อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภ ู
3. นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
4. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

หนองบัวล าภู 
5. นายบรรเจิด  พาสินชัย หัวหน้าแผนงาน แขวงทางหลวงหนองบัวล าภู 
6. นายก าพล  ยาสุขศรี พนักงานแผนงานแขวงทางหลวงหนองบัวล าภู 
7. นายเอกราช  งามข า หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู 
8. นายรัชต  ส าราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ 
9. ว่าตรี ร.ต. รังสรรค์ จอมนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 

บึงกาฬ 
10. นายวัชระ  แก้วแกมแข รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ 
11. นางบ าเพ็ญพร สุริยกมล ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 
12. นายจิฐกิติกาล โพธิผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

หนองคาย 
13. นายโกศล  สมัครสมาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ส านักงานประมงจังหวัดหนองคาย  
14. นายทินกร  แสงอาวุธ นายชางชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี 
15. นายชัยวัตต์ หัศกรรจ ์ หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
16. นางสาววนิดา  กองหล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์           

จังหวัดอุดรธานี 
17. นายบ ารุง เพ่ิมชีวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
18. นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
19. นายพะยอม  สวัสดี นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
20. นายก้าน  โคตรชมภ ู นายช่างโยธาอาวุโส ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
21. นายมานพ  กุศลยัง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
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22. นายกวีไชย  มูลทรา สัตวแพทย์ช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
23. นายจรัส วงษ์ธรรม นวค.ช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
24. นางลดาวัลย์  โภคานิตย์ นวค.ช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
25. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
26. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
27. นางสาวศิรินภา วิเศษศิริ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
28. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
29. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
30. นายปวรา  รัตนเรืองเดช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดอดุรธานี 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ประธาน   ขอเปิดการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2558 เรื่องแจ้งที่ประชุม
ทราบ ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2558 จะมีการประชุม
หอการค้าที่จังหวัดอุดรธานี โดยจะมี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ และกรรมการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จะมี
การเลี้ยงต้อนรับที่ศาลเจ้าปู่ย่า โดยไม่มีการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
และจะขอให้ทุกจังหวัดร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับในครั้งนี้  

ทีป่ระชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2558 
   ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่4 /2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 
กรกฎาคม 2558 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการ             
ทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/ว 3151 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2 5 5 8  แ ล ะ ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ล ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ฯ                              
ที่  www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. 
เพ่ือให้ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุง
แก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรอง
รายงานการประชุม 

มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

เลขานุการ   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการ    
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ซึ่ง ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2556 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท และเป็นงบพัฒนา                
กลุ่มจังหวัดฯ 311.363 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 316.363 ล้านบาท            
ผลการเบิกจ่ายรวม 305.680 ล้านบาท (ร้อยละ 96.62) คงเหลือ
รายการที่ไม่แล้วเสร็จ 2 รายการ นั้น  

   ปัจจุบันมผีลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 7 โครงการ (53 รายการ)        
จากทั้งหมด 8 โครงการ (54 รายการ) คงเหลือ 1 โครงการ (1 รายการ) 

   ผลการเบิกจ่ายรวมเพ่ิมเป็น 314.275 ล้านบาท (ร้อยละ 
99.34)  ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ 1 โครงการ (1 รายการ) ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
ดังนี้ 

   1. ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ     
บ้านฝ้าย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย งบประมาณ 8 ล้านบาทเศษ   
เบิกจ่าย 5.9 ล้านบาท คงเหลือ 2 ล้านบาทเศษ สิ้นสุดสัญญา          
ตั้งแต่  วันที่ 26 ธันวาคม  2556 ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย 

นายสมหวัง  อารีย์เอ้ือ    ก่อสร้างแก้มลิง หนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย        บ้านฝ้าย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย เหตุผลที่ยังไม่เบิกจ่าย

เนื่องจากเงินค่าปรับมีจ านวนมากกว่าวงเงินคงเหลือ โดยผู้รับจ้างก าลังหา
เงินมาจ่ายค่าปรับซึ่งมากกว่าเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย ประมาณ 
300,000 บาท โดยมีการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

ประชุม   รับทราบ 
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3.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้ งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผล              
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557               
ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2557                  
เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท และเป็นงบพัฒนาฯ 325 ล้านบาท               
รวมทั้งสิ้น 330 ล้านบาท เบิกจ่าย 307.109 ล้านบาท (ร้อยละ 93) 
นั้น 

  ปัจจุบันมีผลการด าเนินงาน แล้วเสร็จ 7 โครงการ (59 รายการ)                 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 โครงการ (3 รายการ) ผลการเบิกจ่ายเพ่ิมเป็น 
317.796  ล้านบาท  (ร้อยละ 96.31)  คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 
12.31 ล้านบาท ดังนี้ 

  จังหวัดอุดรธานี 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 

งบประมาณ 3,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,109,000 บาท            
คงเหลือ 1,891,000 บาท 

นายชัยวัตต์  หัศกรรจ์    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 
(แทน) ผู้อ านวยการส านักบริหาร ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) มีกิจกรรมที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ ก่อสร้างหอดูนก จ านวน 2 แห่ง 

และก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากผู้รับจ้าง            
ไม่เข้าด าเนินงาน โดยมีหนังสือเร่งรัดไปถึง 3 ครั้ง ณ ปัจจุบันมีค่าปรับ       
เกิน 10 % โดยได้มีการเรียกผู้รับจ้างมาสอบถามว่าจะด าเนินการต่อ
หรือไม่ โดยทางผู้รับจ้างได้แจ้งว่าจะเข้าด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 10 
ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2558 และยอมเสียค่าปรับ ในวันนี้            
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี อยู่ในพ้ืนที่ด าเนินงาน โดย
ผู้รับจ้างได้น าเสาเข็มเข้าพ้ืนที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม     รับทราบ 
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  2. การสรรหาและจัดท าเอกลักษณ์ (Brand Identity)               
ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือหาเอกลักษณ์ที่เป็นจุดยืน  ภาพลักษณ์/อัตลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
สินค้า และบริการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใน
การแข่งขัน งบประมาณ 1,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 400,000 
บาท คงเหลือ 600,000 บาท 

นายพิชัย  พาศรี     ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เป็นหน่วยงานด าเนินการ 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์  โดยการสรรหาและจัดท าเอกลักษณ์ (Brand Identity) โดยว่าจ้าง 
การพัฒนากลุ่มจังหวัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการออกแบบการจัดท า 
     เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด  
   ผลการด าเนินงาน คณะที่ปรึกษาได้เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดใน

กลุ่มจังหวัด เพ่ือขอความคิดเห็น และเมื่อได้รูปแบบแล้วก็ได้รายงาน            
มาที่กลุ่มจังหวัดฯ และกลุ่มจังหวัดฯ ได้น าเข้าที่ประชุมครั้งที่ 4/2558 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ยังหาข้อยุติไม่ได้ และทางผู้รับจ้างได้น ากลับไปแก้ไขเพ่ือจะได้น าเข้ า             
ที่ประชุมต่อไป แต่ไม่ใช่การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
เพราะไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของ ก.บ.ก. อาจจะเป็นผู้แทน หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

   โดยสรุป ณ ปัจจุบัน ทางผู้รับจ้าง ได้ส่งแบบไปยัง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้วเหลือในส่วนของ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี เท่านั้น 

ประธาน   ในร่าง TOR มีข้อก าหนดไว้หรือไม่ว่าต้องผ่านคณะกรรมการ 
ก.บ.ก.  

นายพิชัย  พาศรี   ในร่างของ TOR ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าต้องผ่านคณะกรรมการ ก.บ.ก. 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

ประธาน   ถ้าให้คณะกรรมการตรวจรับ ด าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว             
และได้ผลิตผลงานออกมาใช้เรียบร้อยแล้ว 

   ให้ท าหนังสือเสนอมาเลย จะพิจารณาให้โดยเร็ว เพราะผ่านความ
เห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

 

ที่ประชุม     รับทราบ 
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      จังหวัดหนองคาย 

เลขานุการ  1. จัดท าพ้ืนที่สัญลักษณ์ของเมือง  (Land Mark) เพ่ือประชา - 
สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 13,413,080 บาท คงเหลือ 9,712,920 บาท 

นายสมหวัง  อารีย์เอ้ือ     จัดท าพ้ืนที่สัญลักษณ์ของเมือง  (Land Mark) เพ่ือประชา -  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 บาท

สัญญาสิ้นสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 โดยมีผลการเบิกจ่ายเบิกจ่ายแล้ว 
13,413,080 บาท คงเหลือ 9,712,920 บาท ขณะนี้เหลืองานงวด
สุดท้ าย  ทางคณะกรรมการได้ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว  โดยทาง
คณะกรรมการให้ปรับแก้ไขถึงความแข็งแรงของฐานรากให้ผู้รับจ้างไป
แก้ไขงานประมาณหนึ่งเดือนก็จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ        

ที่ประชุม   รับทราบ 

3.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 
และเป็นงบพัฒนากลุ่ มจั งหวัดฯ 12 โครงการ (59 รายการ )                
319.468 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 324.468 ล้านบาท เบิกจ่าย 
161.097 ล้านบาท (ร้อยละ 49.65) 

  ปัจจุบันมีผลการด าเนินงาน แล้วเสร็จ 8 โครงการ (45 รายการ)                 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ (14 รายการ) โดยมีผลการเบิกจ่าย
ภาพรวมเ พ่ิมขึ้น เป็น 275.133  ล้ านบาท (ร้อยละ 84.80)             
และคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 49.334 บาท (ร้อยละ 15.20) ดังนี้ 
 จังหวัดอุดรธานี 

เลขานุการ  1.  โครงการ เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตร 
งบประมาณ 9,000,000 บาทเบิกจ่ายแล้ว 7,238,506 บาท คงเหลือ 
1,761,494 บาท 

นายบ ารุง เพิ่มชีวา   อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน 
(แทน) เกษตรจังหวัดอุดรธานี   ธันวาคม 2558 นี้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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เลขานุการ  2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร (ดิน แหล่งน้ า) งบประมาณ 16,199,100 บาทเบิกจ่ายแล้ว 
9,480,406.17 บาท คงเหลือ 6,718,693 บาท 

  โดยมีทั้งหมด จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 ปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า บ้านหว้านใหญ่              

อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี งบประมาณ 5,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
1,244,330.25 บาท คงเหลือ 3,755,669.75 บาท 

นายทินกร  แสงอาวุธ   เนื่องจากผู้รับจ้างท างานล่าช้า คาดว่าภายในเดือนธันวาคม 
(แทน) ผู้อ านวยการโครงการ   2558 จะแล้วเสร็จทั้งหมด 
ชลประทานอุดรธานี  
  2.2 ก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ หนองบ่อหอ              

บ้านกุดค้า ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี งบประมาณ 4,000,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 2,110,765.26 บาท คงเหลือ 1,889,234.71 บาท 

นายทินกร  แสงอาวุธ   เนื่องจากผู้รับจ้างท างานล่าช้า คาดว่าภายในเดือนธันวาคม 
(แทน) ผู้อ านวยการโครงการ   2558 จะแล้วเสร็จทั้งหมด 
ชลประทานอุดรธานี   
  2.3 ขุดลอกหนองปลาเสื่ อม  ระยะที่  2 บ้ านดอนหาด                

ต.สามพร้าม อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ 1,199,100 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 148,153.63 บาท คงเหลือ 1,050,946.37 บาท 

นายทินกร  แสงอาวุธ   เนื่องจากผู้รับจ้างท างานล่าช้า คาดว่าภายในเดือนธันวาคม 
(แทน) ผู้อ านวยการโครงการ   2558 จะแล้วเสร็จทั้งหมด 
ชลประทานอุดรธานี 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

เลขานุการ  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า         
หนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี (ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ) 
งบประมาณ 1,000,000 บาท ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 

นายชัยวัตต์  หัศกรรจ์    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
(แทน) ผู้อ านวยการส านักบริหาร หนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี (ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติ) 
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) งบประมาณ 990,000 บาท ด าเนินการโดย หจก. น.บุญเลิศ ลงนาม            

ในสัญญาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน 
2558 เหตุผลที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากผู้รับจ้างมีปัญหาใน
การเข้าพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยว วันที่ 9 ตุลาคม 2558 
จ ะส่ ง เ บิ ก ง า น ง ว ดที่  1  – 4  ร ว ม เ ป็ น เ งิ น  99 0 , 0 00  บ า ท              
ขณะนี้คณะกรรมการก าลังออกไปตรวจรับงานจ้าง 
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ที่ประชุม   รับทราบ 

เลขานุการ  4. พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี รองรับ
การจัดตั้งหอประชุมนานาชาติและการมาเยือนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
งบประมาณ 7,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 910,000 บาท คงเหลือ 
6,089,800 บาท 

นายก้าน  โคตรชมภู   พัฒนาพื้นที่สาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี รองรับการ 
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง จัดตั้งหอประชุมนานาชาติและการมาเยือนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
จังหวัดอุดรธานี วงเงินในสัญญา 6,068,000 บาท ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว โดยสัญญา

เริ่มวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุด 29 กันยายน 2559 โดยมีการ
เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว 910,000 บาท คงเหลือเงินที่ยังไม่เบิกจ่าย 
จ านวน 5,158,000 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา 

ประธาน   สรุปยังไม่ได้เข้าท างานเลยใช่หรือไม่ 

นายก้าน  โคตรชมภู   ยังไม่ได้เข้าด าเนินการ 
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดอุดรธานี 

ประธาน   ผ่านคณะกรรมการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ระดับจังหวัดหรือยัง 

นายก้าน  โคตรชมภู   มีการประชุมเมื่อเดือนที่แล้วที่มีสภากาชาดมาร่วมประชุม   
(แทน) โยธาธิการและผังเมือง สรุปโครงการพื้นที่ โดยให้ส านักงานท่ีดินท าเรื่องเพ่ือผ่านจังหวัด  
จังหวัดอุดรธานี เพ่ือน าเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย 

ประธาน   ให้ส านักบริหารยุทธศาสตร์ เชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยเร็วเพ่ือแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการใช้ที่สาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบของทางราชการ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

  จังหวัดหนองคาย 
เลขานุการ  1. พัฒนาพ้ืนที่ผาตากเสื้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย 

(Dream Destination) เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง          
จ.หนองคาย เลย – บึงกาฬ  งบประมาณ 17,000,000 บาทเบิกจ่าย
แล้ว 3,430,000 บาท คงเหลือ 13,570,000 บาท 
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นายสมหวัง  อารีย์เอ้ือ     พัฒนาพื้นที่ผาตากเสื้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  (Dream Destination) เพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่าง          

จ.หนองคาย เลย – บึงกาฬ  งบประมาณ 17,000,000 บาท             
เบิกจ่ายแล้ว  3,430,000 บาท คงเหลือ 13,570,000 บาท เหตุผล 
ที่ เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากระบบฐานรากเดิมมีความยาว 5 เมตร            
จากการเข้าพ้ืนที่จริงต้องเปลี่ยนเป็น 6 เมตร สัญญาสิ้นสุดวันที่ 21 
ตุลาคม 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2558  

ประธาน   เสร็จทันหรือไม่ 

นายสมหวัง  อารีย์เอ้ือ   เสร็จทันภายในสัญญา 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  

ที่ประชุม   รับทราบ 

  จังหวัดหนองบัวล าภู 
เลขานุการ  1. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ งบประมาณ 4,237,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,207,016 
บาท คงเหลือ 1,030,484 บาท 

นายพรพิทักษ์  อ ามาตทัศน์    จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งในและ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัด ต่างประเทศ งบประมาณ 4,237,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 3,207,016  
หนองบัวล าภู บาท คงเหลือ 1,030,484 บาท โดยว่าจ้างบริษัท ลีโอ แลน เซ็ท จ ากัด 

โดยมีทั้งหมด 4 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด สัญญาสิ้นสุดวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา 

ที่ประชุม  รับทราบ  

  จังหวัดเลย 
เลขานุการ  1 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ด่ า น ช า ย แ ด น เ พ่ื อ ร อ ง รั บ  AEC                    

และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาด่านชายแดนจังหวัดเลย 
กิจกรรม : พัฒนาเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว          
ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง (ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริการประชาชน 
บริเวณด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ฝั่งขาเข้า 1 หลัง และฝั่งขาออก              
1 หลัง อ.ท่าลี่ จ.เลย) งบประมาณ 2,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
978,200 บาท คงเหลือ 1,197,300 บาท 
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นายบัญญัติ  ศรีอุทัย   พัฒนาด่านชายแดนเพื่อรองรับ AEC และเพ่ิมประสิทธิภาพ -  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย การปฏิบัติงานพัฒนาด่านชายแดนจังหวัดเลย ด าเนินการแล้วเสร็จ            

อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

เลขานุการ  2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน (จังหวัดเลย) งบประมาณ 13,384,000 บาทเบิกจ่ายแล้ว 
7,847,600 บาท คงเหลือ 5,536,400 บาท จ านวน 4 กิจกรรม คือ 

(1) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในสวนสันติประชาอาสา  
อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

(2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ต าบลกกสะทอน  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม อ าเภอหนองหิน            
จ.เลย(ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหินผางาม) 

(4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ าเภอปากชม (ก่อสร้างห้องน้ า/
ปรับปรุงภูมิทัศน์/ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) 

นายบัญญัติ  ศรีอุทัย    กิจกรรม ที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในสวนสันติ  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชาอาสา อ าเภอปากชม จังหวัดเลย หน่วยด าเนินงาน คืออ าเภอ -

ปากชม ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจรับงานจ้าง 
  กิจกรรม ที่  2 – 4 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย                   

เป็นหน่วยงานด าเนินการ โดยเฉลี่ยด าเนินงานได้ประมาณ 60 % 
เหตุผลที่ด าเนินงานล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีน้อย คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 

ที่ประชุม   รับทราบ 

เลขานุการ  3. โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ กิจกรรม : เทศกาลต้นคริสต์มาศ อ.ภูเรือ จ.เลย งบประมาณ 
5,000,000 บาทเบิกจ่ายแล้ว 4,581,262 บาท คงเหลือ 415,000 
บาท 

นายบัญญัติ  ศรีอุทัย    พัฒนาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งใน และ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต่างประเทศ กิจกรรม : เทศกาลต้นคริสต์มาศ อ.ภูเรือ จ.เลย การจัดงาน

แล้วเสร็จ เหลืออีก 1 กิจกรรม คือการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลากลาง 
คือการปูตัวหนอนบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เนื่องจากโครงการ
เริ่ มต้น ในช่ ว ง เดื อนพฤศจิกายน 2557 ซึ่ งอยู่ ในช่ ว ง เทศกาล              
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ยังด าเนินงานไม่ได้ ผลการด าเนินงานเกือบ 100 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 

ประธาน   ผลการด าเนินงานทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ยกเว้นของจังหวัด
อุดรธานี เห็นควรมีการเร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จให้ทันระยะเวลาที่
ก าหนด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 3.4 ผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายการใช้งบประมาณเหลือจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุมที่แล้ว ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 
กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้จังหวัดหนองบัวล าภู เปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณกรณีงบประมาณเหลือจ่ายที่ อ.ก.น.จ. อนุมัติแล้ว      
เมื่อ 24 มิ.ย. 2558 โครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี              
เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 
2558 งบประมาณ 3,183,600 บาท  

  โดยขอเปลี่ยนเป็น ดังนี้   

(1) เปลี่ยนชื่อโครงการ เป็นโครงการศูนย์เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  

(2) เปลี่ยนพ้ืนที่ด าเนินการเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ าเพชร
มงคล บ้านเ พ็กเ ฟ้ือย ต าบลหนองหว้า อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู                   
จังหวัดหนองบัวล าภู 

(3) เปลี่ยนหมวดรายจ่าย เป็นงบด าเนินงาน 
(4) เปลี่ยนหน่วยด าเนินการ เป็นที่ท าการปกครองจังหวัด

หนองบัวล าภู 
ซึ่งเมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้ขอท า

ความตกลงกับส านักงบประมาณ เมื่อ 4 สิงหาคม 2558 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

(1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่เห็นชอบ
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณี          
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้เสนอ
ต่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและก ากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณาให้
ความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว 
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(2) มติที่ประชุมปรึกษาหารือของ ครม. เมื่อ 16 มิถุนายน 
2558 เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 กรณีโครงการ/รายการอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้เสนอให้รัฐมนตรีที่
รับผิดชอบและก ากับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณา ให้ถือปฏิบัติตามมติ 
ครม. เมื่อ 2 มิถุนายน 2558 อย่างเคร่งครัด 

ก.น.จ. มี น.ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/1059 ลว. 28 กันยายน 
2558 แจ้งผลการพิจารณาไม่ เห็นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงรายการ
งบประมาณดังกล่าว เนื่องจาก หลักเกณฑ์งบประมาณของกลุ่มจังหวัด            
ที่ต้องเป็นโครงการให้ผลประโยชน์แก่ทุกจังหวัด ในกลุ่ม แต่กลุ่มเป้าหมาย
ที่ด าเนินการเป็นของจังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเดียว จึงไม่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว รายละเอียดตามที่แจกจ่ายในที่ประชุม 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  4.1.1 จังหวัดบึงกาฬขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและอาเซียน 
ผู้แทนจังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ มี น.ที่ บก 0017.2/10037 ลว.30 กันยายน 

2558 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
เชื่อมโยงการค้าชายแดนทางหลวงหมายเลข 2026 CS0100 ตอน
หนองหิ้ง – เหล่าหลวง จากเดิมระหว่าง กม.17+900 – กม.19+113 
ระยะทาง 1.213 กม. บริเวณชุมชนอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
งบประมาณ 39,507,200 บาท เป็นระหว่าง กม.17+000 –              
กม.19+113 ระยะทาง 2.113 กม. งบประมาณ 39,507,200 บาท 
เนื่องจากส่วนส ารวจและออกแบบ ส านักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)            
ได้ท าการปรับปรุงรูปแบบและเพ่ิมรายการก่อสร้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ราคาวัสดุในปัจจุบัน ซึ่งส านักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ได้อนุมัติ
แผนแล้ว 

นายวัชระ  แก้วแกมแข    เนื่องจากส่วนส ารวจและออกแบบ ส านักทางหลวงที่ 3  
รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ ( ส ก ล น ค ร )  ไ ด้ ท า ก า ร ป รั บ รู ป แ บ บ แ ล ะ เ พ่ิ ม ร า ย ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง                   
     เพ่ือให้สอดคล้องกับความผันผวนของราคาน้ ามันและราคายาง ตามราคา
     พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ณ ปัจจุบัน โดยมีระยะทางที่เพ่ิมขึ้น แต่อยู่ในวงเงิน            
     เท่าเดิม 
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ข้อระเบียบ/กฎหมาย    ประกาศ ก.น.จ. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ข้อ 1 การโอน 
     เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ 
     ประจ าปี ได้แก่  
      (1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

(ก) กิจกรรม 
(ข) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
(ค) งบรายจ่าย 
(ง) เป้าหมายโครงการ 
(จ) หน่วยงานรับผิดชอบ 

      (2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยน าโครงการอื่นที่อยู่ใน 
     แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีมาด าเนินการแทน 

และ ข้อ 3 กรณีมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายที่ไม่กระทบต่อแผน ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อ ก.บ.ก. ข้อ 4 เมื่อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ .  2548                
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2554 

ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ (หัวหน้า  
กลุ่มจังหวัด) มีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน 
ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดท าผลผลิต หรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน
เอกสารประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเพ่ือเพ่ิมเติม
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ และในกรณีที่เป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท และ
ต่ ากว่าสิบล้านบาท ตามล าดับ   

 
เลขานุการ   เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นโครงการ/    

กิจกรรมเดิม แต่เพ่ิมเป้าหมายระยะทาง เนื่องจากมีการปรับราคาวัสดุ
ก่อสร้างที่ลดลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มี
ผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เป็นอ านาจของ ก.บ.ก.ที่จะให้
ความเห็นชอบ  และเมื่อ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว ให้ท าความตกลงส านัก
งบประมาณ กรณ ีงบลงทุนค่าก่อสร้าง 10 ล้านบาท 
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มติที่ประชุม     เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามระเบียบของ 
     ทางราชการ 
 
เลขานุการ   4.1 .2  จั งหวั ดหนองคาย  มี หนั งสื อ  ด่ วนที่ สุ ด  ที่  นค 

0017.2/620 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                       
ของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

    (1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
กิจกรรมจัดท าลานวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย (ระยะที่  2) งบประมาณ 25.000  ล้านบาท หน่วย
ด า เนินการ ส านักงานโยธาธิการและผั ง เมืองจังหวัดหนองคาย                    
ขอเปลี่ยนเป็น 

    - โครงการพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
จัดท าลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
งบประมาณ 5.000 ล้านบาท หน่วยด าเนินการ ส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดหนองคาย 

    - โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติคอนกรีตสาย     
บ้านเฝ้าไร่ บ้านส าราญ อ าเภอเฝ้าไร่ งบประมาณ 20.000 ล้านบาท                
หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 

    (2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
กิ จ ก ร รม ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะส นั บ สนุ น เ ทศ ก าล บั้ ง ไ ฟพญา นา ค โ ล ก                     
อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 6.630 
ล้ านบาท  หน่ วยด า เ นิ นการส านั ก งานการท่ อ ง เที่ ย ว และกีฬา                
จังหวัดหนองคาย ขอเปลี่ยนเป็น 

    - กิจกรรมย่อยบวงสรวงพญานาคและไหลเรือไฟ 
งบประมาณ 0.900 ล้านบาท หน่วยด าเนินการ อ าเภอโพนพิสัย                
จังหวัดหนองคาย 

    - กิจกรรมย่อยการประกวดภาพถ่ายเทศกาลบั้งไฟ
พญานาคโลก งบประมาณ 1.500 ล้านบาท หน่วยด าเนินการ ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 

    - กิจกรรมย่อยการแสดงแสง สี เสียง เทศกาลบั้งไฟ
พญานาคโลก งบประมาณ 4 ล้านบาท หน่วยด าเนินการ ส านั กงาน
จังหวัดหนองคาย 
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    - กิจกรรมย่อยการประชาสัมพันธ์ เทศกาลบั้ งไฟ

พญานาค งบประมาณ 0.230 ล้านบาท หน่วยด าเนินการ ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย 

    - รวมงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงทั้งสองโครงการ
เป็นเงินงบประมาณ 31.630 ล้านบาท  

นายสมหวัง  อารีย์เอ้ือ    โครงการ ที่ 1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กิจกรรมจัดท าลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อ าเภอโพนพิสัย จังหวัด 
 หนองคาย (ระยะที่ 2) งบประมาณ 25.000  ล้านบาท ระยะแรก

เทศบาลด าเนินการแล้ว ส่วนระยะที่สอง คงเหลือไว้คือ การก่อสร้างลาน
วัฒนธรรม งบประมาณ 5 ล้านบาท อีกจ านวน 20 ล้าน น าไปปรับปรุง
ถนน เนื่องจากท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอ และเพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ทางจังหวัดจึงได้ไปด าเนินโครงการเพ่ือเป็น
เส้นทางเพ่ือเชื่อมต่อไปดูบั้งไฟพญานาค 

ประธาน   โครงการ เดิม 25 ล้ านบาท เป็นโครงการตาม พ.ร .บ . 
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 จ านวน 1 กิจกรรม แล้วขอเปลี่ยนแปลง
เป็น 2 กิจกรรม โดยยังคงกิจกรรมเดิมไว้ส่วนหนึ่ง และเพ่ิมกิจกรรมใหม่
ภายใต้โครงการเดิมใช่หรือไม่  ซึ่งกิจกรรมที่เพ่ิมเข้ามามีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันกับโครงการหรือไม่อย่างไร 

 นายสมหวัง  อารีย์เอ้ือ    เป็นการปรับลดงบประมาณของโครงการพัฒนาและปรับปรุง 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย     แหล่งท่องเที่ยว จากเดิม จัดท าลานวัฒนธรรม  25 ล้านบาท คงเหลือที่

จะด าเนินการ 5 ล้านบาท งบประมาณที่เหลือ 20 ล้านบาท  น าไป
ด าเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
อาเซียน กิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติคอนกรีตสาย  บ้านเฝ้าไร่ 
บ้านส าราญ  อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย งบลงทุน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็น
กิจกรรมใหม่ภายใต้โครงการเดิมตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2559  

เลขานุการ   เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายภายใต้โครงการเดิม ซึ่ง 
ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 เมื่อ ก.บ.ก.ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     โดยขอท าความ
ตกลงกับส านักงบประมาณ กรณี งบลงทุนค่าก่อสร้าง 10 ล้านบาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ   
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นายสมหวัง  อารีย์เอ้ือ    โครงการ ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย      ส่งเสริมและสนับสนุนเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก อ าเภอโพนพิสัย 
 อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 6.630 ล้านบาท ขอเพ่ิม 

หน่วยด าเนินการจากเดิมส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย เพียงหน่วยงานเดียว เป็น ร่วมกันด าเนินการ 4 หน่วยงาน  

มติที่ประชุม     เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 

4.2 (ร่ าง) แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด (พ.ศ . 2557 – 2560)              
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) 

ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้แจ้งมติของ
คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัด             
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวน
ใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี           
ของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มาให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้ด าเนินการตามมติ
ดังกล่าว จากนั้นจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะต้องส่งเอกสาร พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจั งหวัด (พ.ศ.  2557 – 2560)            
ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (ส านักงาน ก.พ.ร.,ส านักงบประมาณ,กระทรวงมหาดไทย 
และ สศช. ภาคฯ) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558  

ส าหรับมติของ อ.ก.น.จ. สรุปได้ดังนี้ 
1. เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการทบทวนแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจั งหวัด (พ.ศ.  2557 -2560) ฉบับทบทวนใหม่             
(รอบปี พ.ศ. 2560)และหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560 

2. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการก าหนดกรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2560 

3. เห็นชอบปฏิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560)              
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และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/          
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
 

เลขานุการ   กลุ่มจังหวัดได้มีการประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี 
เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2558 ณ โรงแรมบ้านเชียง โดยมีผลการ
ประชุม คือ 

(1) วิสัยทัศน์ คงเดิม คือ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน 

(2) พันธกิจ คงเดิม คือ 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการคมนาคม                 
ที่มีเทคโนโลยีสูงและเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และ
การท่องเที่ยวเพ่ือกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพ
ของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง 
2.2 ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร บริการและ
การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน 
2.3 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการ
ผลิต และระบบการตลาดในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต การบริการ และแรงงานให้มีมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด 
2.4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

(3) เป้าประสงค์รวม 
3.1 สร้างรายได้จากการลงทุนให้มากขึ้น ทั้งด้านการค้า 
 การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และบริการ 
ตัวช้ีวัด - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GDP ณ ราคาประจ าปี  
     - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร   
3.2 เพ่ือให้มีบุคลากรมีขีดความสามารถสูง ในการรองรับ
 การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ตัวชี้ วัด – ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดที่ เ พ่ิมขึ้น            
ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนผู้ว่างงาน   

(4) ประเด็นยุทธศาสตร์  คงเดิม คือ 
4.1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 



~ 20 ~ 
 

4.2 เพ่ิมขีดความสามารถการลงทุนของผู้ประกอบการใน  
ด้านการผลิต การค้า และบริการ 
4.3 ส่ ง เสริมและพัฒนาสินค้ า เกษตรให้ ครบวงจร                  
และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

4.3 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

เลขานุการ   งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี จ านวน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณรวม 1,096,119,400 บาท โดยแยกเป็น  

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
จ านวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 775,602,600 บาท 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถการลงทุนของ
ผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า และการบริการ จ านวน 6 
โครงการ งบประมาณรวม 80,739,000 บาท 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้
ครบวงจร และได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด จ านวน 2 
โครงการ งบประมาณรวม 234,777,800 บาท  

- งบบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 5 ล้านบาท 

   โ ด ยทั้ ง  3  ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ าสตร์  ทุ ก โ ค ร งก า ร ได้ ผ่ า น
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรอง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรียบร้อย จึงขอมติที่ประชุมใน
การเห็นชอบโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 3 ประเด็น  

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

       - ไม่มี -  
     *********************************** 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.   

   

  

ลงชื่อ   มาลินทร์  พันธุ์เดช   ผู้จดรายงานการประชุม 

        (นางสาวมาลินทร์  พันธุ์เดช) 

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

ลงชื่อ   ลดาวัลย์ โภคานิตย์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางลดาวัลย์ โภคานิตย์) 

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 


