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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 7/2560

วันจันทร ท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



1. นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

3. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

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. นางสาวกัลยา  เสลามาตย (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นายสมร  ทิพบุญชู เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
10. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ
11. นายสํารวย  เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นายปยะพัทธ  โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นายชาญยุทธ  วันดี พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
16. นางปติพร คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
17. นายประเทศ  แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
18. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
19. นายสมภพ  สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
20 .นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
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22. นายคํากอง  อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรมการ

23. จาสิบเอกฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

24. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

25. นายธนาดุลย  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

26. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

27. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

28. นายเกรียงไกร ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
29. นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

30. นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

31. นายพงษศักดิ์  ยศยิ่ง หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

32. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

33. นายจํารัส  นาแฉลม ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

34. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

35. นายยศเสถียร  ทองปน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
2. สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
3. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ

/6. นายกองคการ...
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6. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ ติดราชการ

7. นายวิษณุ  พิลาสุทธ์ิ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดราชการ

8. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย

กรรมการ ติดราชการ

9. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ ติดภารกิจ

10. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
11. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ
12. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม  จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
13. นางใบ  ฮาดดา ผูชวยคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ปราโมทย  ครองยุทธ สถาบันยุทธศาสตรและประสานความรวมมือเพื่อพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. อาจารยเกรียงศักดิ์  ภูศรีโสม สถาบันยุทธศาสตรและประสานความรวมมือเพื่อพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. นายสุริยา  คําพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
4. นายสุวัฒน  กระจางมนตรี นายชางอาวุโส/โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาหวยโมง
5. นายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
6. นางจิราภรณ  ชัยมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
7. นางสาวภาณุพรรณ คําพุฒ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
8. นายวินัย  สุทธิประภา รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
9. นายชนมบันลือ วรรธนพันธุ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย  สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

หนองคาย
10. นายกิตติพงศ  สุวรรณรินทร สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
11. นายศรัณยศักดิ์  ศรีเครือเนตร นายอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
12. นายทศวรรษ  ปญญาแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย
13. นายรุจิภาส  เศรษฐคํา พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดหนองคาย
14. นายพิชาญ  บุตรสีสาย สํานักงานโยธาธิการจังหวัดหนองคาย
15. นายไพโรจน  โสภาพร สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
16. พ.ต.ท.มงคลชัย พลบูรณ สารวัตร ฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
17. พ.ต.อ.จักราวุธ  จงศิริ ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย
18. นายกิตติ  นาคธรณินทร นายชางชลประทานอาวุโส/โครงการชลประทานหนองบัวลําภู

/19.นายไพบูลย...
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19. นายไพบูลย  วงชัยยา หัวหนากลุมบริหารจัดการดานการประมง/สํานักงานประมงจังหวัด
อุดรธานี

20. จ.อ.อารีย  สาตรนอก หัวหนากลุมยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร สนง.กษ.บก.
21. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
22. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
23. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
24. นายอนุชาติ  ตะระรัมย นวค.ปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
25. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
26. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
27. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
28. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
29. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
30. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2560

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2560

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2560 เม่ือวันศุกรที่ 22 กันยายน 2560 โดยได
จัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทาน ตามหนังสือที่ มท 0224
(อด)/ว 4578 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของ
กลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก.
เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ันหากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไขให
แจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงานการ
ประชุม

ที่ประชุม รับทราบ

/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 40,258,315.27 92.92
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 72,728,649.62 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 5,000,000 380,534,200 360,239,170.97 94.67

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

3.1.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยมีรายละเอียดการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป รายจังหวัด ดังนี้

(1) จังหวัดอุดรธานี จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก
เลขานุการ 1.1 โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5

จังหวัด อีสานตอนบน งบประมาณ 5,550,000.- บาท เบิกจายแลว จํานวน
3,330,000.- บาท คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 2,220,000.- บาท
หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอยแลว
โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจางฯ ไดรวมพิจารณาตรวจรับงานเม่ือวันที่ 31
ตุลาคม 2560 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการเบิกจายคาจางฯ

ที่ประชุม รับทราบ

/นายจิรศักดิ์...



~ 6 ~

(2) จั งห วั ดหนองคาย ไ ด รั บ กา รจั ดส ร ร งบประมาณ
เพื่อดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จํานวน 4 โครงการ 19 กิจกรรมงบประมาณ
127,400,000 บาท กอหน้ีผูกพัน เปนเงิน 127,329,716 บาท เบิกจายแลว
จํานวน 16 กิจกรรมเปนเงิน 122,189,328 บาท คิดเปนรอยละ 96 เบิกจาย
ยังไมแลวเสร็จ จํานวน 3 กิจกรรมยอย เปนเงิน 5,140,388 บาท คิดเปนรอยละ 4
มีเงินเหลือสงคืน จํานวน 70,284 บาท ทั้งน้ี จังหวัดไดแจงใหสวนราชการและ
อําเภอที่ขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมปทุกรายการไดเรงรัดการดําเนินงานและเบิกจาย
งบประมาณใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

คงเหลือ จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม (กรณีเงินเหลือจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560)

(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 3
กิจกรรม ไดแก

1.1 กิจกรรมกอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยววัดผาตากเส้ือ
ตําบลผาตั้ง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,690,000.- บาท
คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 2,690,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการ คือ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

- ผลการดําเนินงาน เบิกจายแลวทั้งหมด 4 งวด คืองวด
ที่ 1,2,3 และ 4 และเบิกลวงหนา 15 % รวมเปนเงินงบประมาณที่เบิกจายไป
แลวทั้งหมด จํานวน 1,297,200.- บาท ผลการดําเนินงานได 70% คาดวา
ประมาณเดือนธันวาคม 2560 จะดําเนินการแลวเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ
1.2 กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม

ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
งบประมาณ 2,190,000.- บาท โดยแยกเปนงบดําเนินงาน จํานวน 75,388.-
บาท งบลงทุน จํานวน 2,090,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

- ผลการดําเนินงาน ตรวจรับงานจางงวดแรกเรียบรอยแลว
มีการเบิกจายงบประมาณแลว จํานวน 731,500.- บาท วันที่ 28 พฤศจิกายน
2560 จะมีการตรวจรับงานจางงวดที่ 2 และ 3 และดําเนินการแลวเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ

นายจิรศักด์ิ  ศรีคชา
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

นายพิชาญ  บุตรสีสาย
(แทน) โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดหนองคาย

นายเผด็จ สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย

/นายเผด็จ...
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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
งบลงทุน จํานวน 1,320,000.- บาทหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

- ผลการดําเนินงาน อยูระหวางดําเนินการจัดหาผูรับจาง
ที่ประชุม รับทราบ

(2) โครงการเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว)
จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก

1.4 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและ
สารชีวภัณฑเพื่อทดแทนการใชสารเคมี งบประมาณ 500,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการแลวเสร็จ
ที่ประชุม รับทราบ

(3) 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 คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป
จํานวน 8,339,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ ที่ทําการปกครอง
จังหวัดหนองบัวลําภู

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินงานได 40% สัญญาจางส้ินสุด
วันที่ 28 มกราคม 2561 โดยผูรับจางยืนยันวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
สัญญาจาง

/(2) กรณีโครงการ...

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน
นวค.ชํานาญการ
(แทน)หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายโชติ  เช้ือโชติ
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู
(แทน)ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู
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(2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ
จํานวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 2,107,000.- บาท

2.1 กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองแวงคํา
ม.6 ต.เกากลอย ถนนกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว 206 ม. พื้นที่ผิวจราจร 824 ตร.ม.
ไหลทางดินลูกรังกวางขางละ ๐.๕๐ ม. งบประมาณ 390,000.- บาท ยังไมมีการ
เบิกจาย คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 390,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ คือ ที่ทําการปกครองอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินงานได 50% สัญญาจางส้ินสุด
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 โดยผูรับจางยืนยันวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
สัญญาจาง

2.2 กิจกรรมกอสรางทอรอดเหล่ียม ลําหวยรวก
บานหนองแวงคํา ม.6 ต.เกากลอย ถนนกวาง 1.8 ม. ยาว 1.8๐ ม. จํานวน
2.00 ชอง งบประมาณ 217,000.- บาท ยังไมมีการเบิกจาย คงเหลือกันเงินไว
เบิกเหล่ือมป จํานวน 217,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ ที่ทํา
การปกครองอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินงานได 50% สัญญาจางส้ินสุด
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 โดยผูรับจางยืนยันวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
สัญญาจาง

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 ตารางเมตร
งบประมาณ 500,000.- บาท ยังไมมีการเบิกจาย คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป
จํานวน 500,000.- บาท หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ คือ ที่ทําการปกครอง
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินงานได 50% สัญญาจางส้ินสุด
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 โดยผูรับจางยืนยันวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
สัญญาจาง

ที่ประชุม รับทราบ
2.4 กิจกรรมขุดลอกลําหวยเซียง บานวังหม่ืนเหนือ ตําบล

หนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 500,000 บาท ยังไมมีการ
เบิกจาย คงเหลือกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 500,000.- บาท หนวยงาน
รับผิดชอบดําเนินการ คือ โครงการชลประทานหนองบัวลําภู

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 90% คาดวาประมาณ
ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2560 จะดําเนินการแลวเสร็จ

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน
นวค.ชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายกิตติ  นาคธรณินทร
(แทน) ผูอํานวยการ
โครงการชลปะทาน
หนองบัวลําภู

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

- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการได 90% คาดวาประมาณ
ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2560 จะดําเนินการแลวเสร็จ

ที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560 (เพิ่มเติม)
เลขานุการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติ

งบประมาณ 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 129,630,661 102,268,835 231,899,496 112,630,720.53 48.57
จังหวัดหนองคาย 312,901,703 31,599,732 344,501,435 116,558,939.83 33.83
จังหวัดเลย 139,570,400 78,200,535 217,770,935 122,040,834.00 56.04
จังหวัดหนองบัวลําภู 158,117,800 48,352,135 206,469,935 70,307,227.47 34.05
จังหวัดบึงกาฬ 388,105,178 33,485,321 421,590,499 40,682,814.31 9.65

รวมท้ังสิ้น 1,128,325,742 293,906,558 1,422,232,300 462,220,536.14 32.50

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการเปนรายโครงการ(รายละเอียดผลการเบิกจายรายโครงการ ปรากฏตาม
เอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพรอมน้ี)

1. จังหวัดอุดรธานี
(1.1) จังหวัดอุดรธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 6

โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณ 226,912,135.- บาท
- เบิกจายแลว จํานวน 103,162,763 บาท
- คงเหลือ จํานวน 107,944,734 บาท รอยละ 51.13
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 104,651,210.53 บาท

นายสุริยา  คําพันธ
นวค.ชํานาญการ (แทน)
ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
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โดยแยกเปน
1. กันแบบมีหน้ี (PO) จํานวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม วงเงิน

84,399,410.53 บาท
- เบิกจายแลว 11,832,550 บาท คิดเปนรอยละ 14.02
- คงเหลือ 72,566,860.53 บาท คิดเปนรอยละ 85.98
2. กันแบบไมมีหน้ี จํานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม วงเงิน

20,251,800 บาท
- เบิกจายแลว 0 บาท คิดเปนรอยละ 0
- คงเหลือ 20,251,800 บาท คิดเปนรอยละ 100
(1.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ

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

- ผลการดําเนินงาน อนุมัติโครงการเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ประกาศหาผูรับจาง

ประธาน จะลงนามทันภายในส้ินเดือนธันวาคม 2560 หรือไมอยางไร

ถาประกาศไดในเดือนพฤศจิกายน 2560 ก็จะทันภายในส้ินเดือน
ธันวาคม 2560

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

โครงการ 16 กิจกรรม งบประมาณ 344,501,435.- บาท
- เบิกจายแลว จํานวน 116,912,406.83 บาท
- คงเหลือ จํานวน 225,011,434.83 บาท รอยละ 65.81
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 229,041,463.83 บาท

/(2.2) กรณี..

นายสุริยา  คําพันธ
นวค.ชํานาญการ (แทน)
ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
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(2.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ
โครงการปรับปรุงทางหลวงและเสนทางคมนาคมที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ป 2560 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงถนนเพื่อแกไขปญหาจากอุทกภัยบริเวณ
เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน
หนองคาย – ปากสวย ระหวาง กม. 0+000 + กม.2+600 ระยะทาง 2.600
กิโลเมตร หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงหนองคายงบประมาณ
35,370,000.- บาท

- ผลการดําเนินงาน อยูระหวางการจัดทําราง TOR ในระหวางวันที่ 30
ต.ค. 2560 – 2 พ.ย. 2560 และจะมีการเสนอราคา ในวันที่ 23 พ.ย. 2560
หลังจากน้ัน 15 วัน จะเรียกผูรับจางมาลงนามในสัญญา

ประธาน มีโครงการเดียวใชหรือไม

เปนโครงการเดียวที่ขอใชเงินเหลือจาย

ที่ประชุม รับทราบ
3. จังหวัดเลย
(3.1) จังหวัดเลย ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 5

โครงการ 29 กิจกรรม งบประมาณ 217,770,935.- บาท
- เบิกจายแลว จํานวน 122,040,834.- บาท
- คงเหลือ จํานวน 95,730,101.- บาท รอยละ 43.96
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 97,868,934.- บาท
(3.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ

งบประมาณ - บาท
- ผลการดําเนินงาน ไมมีโครงการที่รับการสนับสนุนงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ
4. จังหวัดหนองบัวลําภู
(4.1) จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จํานวน 4 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 206,469,935.- บาท
- เบิกจายแลว 70,307,227.47 บาท
- คงเหลือ 136,162,707.53 รอยละ 65.95
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 149,472,629.- บาท

นายวินัย  สุทธิประภา
(แทน) ผูอํานวยการแขวง
ทางหลวงหนองคาย

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย

นายนราวุฒิ  จันทรทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน
นวค.ชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู

/(4.2) กรณี...
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(4.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ
โครงการกอสรางอาคารบังคับนํ้า ลําหวยเซียง บานวังหม่ืนเหนือ ตําบลหนองบัว
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู หนวยดําเนินการ คือ โครงการชลประทาน
หนองบัวลําภู งบประมาณ 5,000,000.- บาท

- ผลการดําเนินงาน เปนลักษณะดําเนินการเอง คาดวาจะแลว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560

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

โครงการ 97 กิจกรรม งบประมาณ 426,577,860.- บาท
- เบิกจายแลว 39,966,500 บาท
- คงเหลือ จํานวน 346,192,140 รอยละ 90.63
- ยอดเงินกันไวเบิกเหล่ือมป 321,474,993.89
(5.2) กรณีโครงการชวยเหลือเยียวยาฟนฟูผูประสบอุทกภัยฯ

โครงการปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมขนสงที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดําเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
งบประมาณ 15,584,800.- บาท

- ผลการดําเนินงาน จังหวัดบึงกาฬไดรับจัดสรร จํานวน 1
โครงการ 5 กิจกรรม โดยอยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง ทั้ง 5 กิจกรรม

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อทราบ
4.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) ระยะ 20 ป

เลขานุการ กระทรวงมหาดไทย ไดจัดสรรงบประมาณใหกลุมจังหวัดฯ ในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) ระยะ 20 ป เพื่อใหสอดคลอง
กับแผนชาติ 20 ป โดยกลุมจังหวัดฯ ไดวาจางที่ปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการจัดทําและเปนที่ปรึกษาโครงการ ขณะน้ีอยู ในข้ันตอนการจัดทํา
และรับแสดงความคิดเห็น และจัดทําแผนฯ ฉบับสมบูรณ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา ไดมีการจัดสง Inception Report และ
Interim Report มายังกลุมจังหวัดฯ จํานวน 2 ครั้งแลว และในวันที่ 24 พ.ย.
2560 จะมีการรับฟงความคิดเห็น รางแผนฯ ดังกลาว

/อาจารย...

นายจํารัส  นาแฉลม
นวค.ชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

ผศ.ปราโมทย  ครองยุทธ
มหาวิทยาลัยขอนแกน



~ 13 ~

ไดมีการสัมภาษณผูบริหารในสวนของจังหวัดในกลุมจังหวัด ตามประเด็น
คําถามที่สําคัญ คือ

1. สภาพปจจุบันของจังหวัด/กลุมจังหวัด
2. ในอีก 20 ปขางหนา ภาพอนาคตของกลุมจังหวัดฯ จะเปนอยางไร

โดยมีปจจัยที่สําคัญ (ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ส่ิงแวดลอม เปนตน) จะขับเคล่ือน
อยางไรเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

3. ภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนตองมีการสนับสนุนอยางไร
ศักยภาพที่สําคัญของกลุมจังหวัด คือ
1. มีจุดเดนในเรื่องที่ตั้ง

1.1 ติดตอกับ สปป.ลาว 257 กม. สามารถเช่ือมโยงการคา
การลงทุน การบริการ ทองเที่ยว

1.2 ติดตอกับกลุมจังหวัดอีสานตอนบน 2 ตอนกลาง และตอนลาง 1
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

2. ดานโลจิสติกส
2.1 ภายใน ระบบการคมนาคมขนส งติดตอ กับพื้นที่ ช้ัน ใน

ภายในประเทศ ทางถนน ทางราง เช่ือม EWEC , ECC
2.2 เช่ือมโยงภายนอกกับ สปป.ลาว ดวยสะพานขามแมนํ้าเหือง

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ขามแมนํ้าโขง แหงที่ 1 สามารถเช่ือมโยงไปยังเมือง
หลวงพระบาง แลวยังเช่ือมตอไปยังจีนตอนใต และกรุงฮานอย ถาโครงการ
กอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 5 ดําเนินการแลวเสร็จจะเพิ่มโอกาส
เช่ือมโยงไปยังเวียดนามตอนเหนือ และตอนกลางตอไป

3. การคาชายแดน มีจุดผานแดนถาวร 6 แหง จุดผอนปรน 10 แหง
4. ทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุ ทองคํา เหล็ก แบไรต โปแตซ
5. พื้นที่ปลูกยางพารามากที่ สุดในอีสาน การปลูกพืชพักปลอดภัย

ริมลํานํ้าโขง โอกาสการพัฒนาเกษตรอินทรีย
6. การทองเที่ยว บานเชียง มรดกโลก เช่ือมโยงกับเมืองมรดกโลก

หลวงพระบาง และทุงไหหิน ธรรมะ ธรรมชาติ การทองเที่ยวตามลํานํ้าโขง
วัฒนธรรมทองถ่ิน

7. นิคม อุตสาหกรรม อุดรธา นี  นิคม อุตสาหกรรมหนองคาย
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เช่ือมโยงถึงโอกาสในการเพิ่มมูลคา
การคาชายแดนที่ขยายไปสูการคาตางประเทศ

- ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ประกอบดวย
1. การคาชายแดน และการคาสากล ทองเที่ยวแมนํ้าโขง เชิงนิเวศ

เกษตรอินทรีย อุตสาหกรรมเกษตรเชิงนิเวศ
/2. ทองเที่ยว...

อาจารยเกรียงศักด์ิ ภูศรีโสม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
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2. ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การคาชายแดน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. เมืองนาอยู เมืองธรรมะ และวัฒนธรรม วิถีชุมชนเชิงเกษตรอินทรีย

ราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ประกอบดวย

- วิสัยทัศน คือ อุตสาหกรรมเกษตรช้ันนํา การคา ทองเที่ยวสากล ชุมชนนาอยู
- ความหมายวิสัยทัศน
อุตสาหกรรมเกษตรช้ันนํา หมายถึง กลุมจังหวัดจะเปนกลุมจังหวัด

ที่ ทํ าการผ ลิต อุตสาหกรรม เกษตร ช้ัน นําตามความตองการของตลาด
ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยใชปจจัยจากผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่

การคาสากล หมายถึง การคาชายแดน และการคาพาณิชกรรมตาง ๆ
ของกลุมจังหวัดที่จะขยายสูการคาสากลกับนานาอารยประเทศ

ทองเที่ยวสากล หมายถึง เปนกลุมจังหวัดที่มีทรัพยากรทางการทองเที่ยว
ตามความตองการของตลาดทองเที่ยวที่จะเช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวช้ันนําใน
ระดับประเทศ และระดับโลก

ชุมชนนาอยู การพัฒนาของกลุมจังหวัดในทุกดานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนลําดับข้ันตอน รักษาสมดุลระหวางการพัฒนา
และอัตลักษณทองถ่ิน

- เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด
2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการใน

การผลิตและจําหนายสินคา การบริการและการทองเที่ยว โดยใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

3. เพื่อรักษาสมดุลส่ิงแวดลอมและการพัฒนา
- ประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการในการผลิตและจําหนายสินคา การบริการและการทองเที่ยว โดยใช
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ตัวช้ีวัด ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด
คาเปาหมาย ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดเพิ่มข้ึนอยางนอย

รอยละ 9 ตอป
ยุทธศาสตรที่ 2 การรักษาสมดุลส่ิงแวดลอมและการพัฒนา

ตัวช้ีวัด รอยละของความสมบูรณพื้นที่ทรัพยากรตนนํ้า ปาไม
คาเปาหมาย  พื้นที่ปาไมมีความอุดมสมบูรณเพิ่มข้ึน รอยละ 3 และ

ไมถูกบุกรุกเพิ่ม
/ยุทธศาสตร...
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย
ตัวช้ีวัด ระดับความเหล่ือมลํ้าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุมจังหวัด
คาเปาหมาย  กลุมจังหวัดมีระดับความเหล่ือมลํ้าในสังคม 0.2–0.4

ตามมาตรฐานองคการเพื่ อความร วม มือและการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD)

ในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) เพื่อหลุดพนจาก MIT

ประมาณการอัตราการเติบโตของกลุมจังหวัดฯ เฉล่ียรอยละ 9 ตอป
รัฐบาลจําเปนตองมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ (Mega Project) เปนโครงการ
ผูกพันตอเน่ือง 10-20 ป ตองเพิ่มการลงทุนใหมากกวาภาคอ่ืน โครงการขนาด
ใหญที่สําคัญ ไดแก

1. การบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบและครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย
กลุมจังหวัดฯ และขยายใหครอบคลุมทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ระบบการเกษตร เปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความตองการ
ของตลาด และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการ
ดานการเกษตร

3. ภาคอุตสาหกรรม เปาหมายเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑใหขายได
ตามมาตรฐานสากล ตรงตามความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ

- ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติกับยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัด

ดานวิสัยทัศน คือ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานยุทธศาสตร
ไดแก

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การสร างการเติบโตบนคุณภาพชี วิตที่ เปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม
- กิจกรรมที่จะดําเนินการตอไป

- การรับฟงความคิดเห็นทุกภาคสวน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00-16.30 น. โรงแรมประจักษตรา จ.อุดรธานี

/เลขานุการ...
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เลขานุการ สําหรับหนังสือเชิญประชุมฯ กลุมจังหวัดฯ ไดแจกจายใหจังหวัดเพื่อแจง
เชิญผูแทนเขารวมประชุมฯ ทั้ง น้ีในสวนของจังหวัดอุดรธานี กลุมจังหวัดฯ
ไดแจงเชิญไปยังสวนราชการโดยตรงกับกลุมเปาหมายภายในจังหวัดอุดรธานี
เรียบรอยแลว สําหรับคาใชจายในการเดินทางสวนราชการใหเบิกจายจากตนสังกัด
สวนภาคเอกชนและภาคประชาชน มหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปนผูสนับสนุน
คาใชจายในการเดินทาง

ประธาน สําหรับรายงานข้ันกลาง (Interim Report) ใชสําหรับอานเพื่อไปรวมใน
การประชุมรับฟงความคิดเห็น ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม
ประจักษตรา จังหวัดอุดรธานี และสําหรับทานที่ไมสามารถไปรวมประชุมไดก็
สามารถสงเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือทีมงานของแตละจังหวัด
ที่เดินทางมาเขารวมประชุมฯ เพื่อใหกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรวบรวม
สรุปขอคิดเห็นตางๆ เปนการมองใหครอบคลุมครบทุกดาน เพื่อสรุปเปน
แผนฯ 20 ป ตอไป

ที่ประชุม รับทราบ
4.2 การใชอํานาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

เลขานุการ สรุปมติคณะรัฐมนตรี ในสวนที่เก่ียวของ ดังน้ี
1. เห็นชอบใหใชอํานาจตามมาตรา 4 วรรคหน่ึง แหงพระราชกฤษฎีกา

วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
เพื่อกําหนดเรื่องที่จังหวัดหรือกลุมจังหวัดยังไมสมควรจะปฏิบัติหรือปฏิบัติอยางมี
เงื่อนไข รวมทั้งการจัดใหมีรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงาน
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ดังน้ี

1.1 เรื่ อ งที่ จั งห วัดและกลุ มจั งห วัดยั ง ไม สมควรที่ จะปฏิบั ติ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 แตใหถือปฏิบัติตามรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบ บูรณาการ พุทธศักราช 2560 ที่คณะรัฐมนตรีได
พิจารณาเห็นชอบแลว คือ ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา 18 วรรค
สาม) และระยะเวลาของแผนพัฒนากลุมจังหวัด (มาตรา 27 วรรคหน่ึง)

1.2 สําหรับการดําเนินงานตามมาตราอ่ืนๆ ใหจังหวัดและกลุมจังหวัด
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และตามรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พุทธศักราช 2560 ที่คณะรัฐมนตรีได
พิจารณาเห็นชอบตอไป

/1.3 เรื่อง...
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1.3 เรื่องที่จังหวัดและกลุมจังหวัดตองปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 อยางมี
เงื่อนไข คือ ความในมาตรา 6 (6),มาตรา 11 (1),มาตรา 13 (1),มาตรา 17,
มาตรา 25 วรรคหน่ึง,มาตรา 27 วรรคหน่ึง, ตามาตรา 28 วรรคหน่ึง และมาตรา
32 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551 ที่อางถึง “ก.น.จ.” ใหหมายความถึงคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ตามรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

1.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2560 สรุปสาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ดังน้ี

1.4.1 กําหนดนิยาม “ภาค” “ก.บ.ภ.” “ก.น.จ.” “ก.บ.จ.” “ก.บ.ก.”
และ “แผนภาค”

1.4.2 กําหนดใหมีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) และอํานาจหนาที่ของ ก.บ.ภ.

1.4.3 กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ขอ 6)

1.4.4 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจั งหวัด
และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลาหาป (ขอ 7)

1.4.5 กําหนดข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด (ขอ 8 และ ขอ 9)

1.4.6 กําหนดให ก.บ.ภ. เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ กรณีที่เห็นวามีเหตุผลความจําเปนที่ตองพัฒนาพื้นที่ใดเปนการ
เรงดวน (ขอ 10)

1.4.7 กําหนดใหระเบียบน้ีใชบัง คับกับการดําเ นินการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนตนไป (ขอ 11)

2. เ ห็ น ช อ บ ใ ห  ย ก เ ลิ ก ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.น.จ.) เรื่องกําหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ฉบับที่
2 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เน่ืองจากประกาศ ก.น.จ. ฉบับน้ีกําหนดให เปน
อํานาจของคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ดานแผนและดานงบประมาณในการพิจารณาแกไข
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด

/และ...
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และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด จึงเห็นควรยกเลิกเพื่อให
สอดคลองกับขอ 1

3. เห็นชอบในหลักการรางประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและ
กําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดซึ่งมีสาระสําคัญเปนการ
กําหนดใหมี 6 ภาค การจัดตั้งกลุมจังหวัด และกําหนดจังหวัดที่เปนศูนย
ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ซึ่ง ประกอบดวยภาคกลาง,ภาคใต,ภาคใตชายแดน,
ภาคตะวันออก,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ที่ประชุม รับทราบ
เลขานุการ 4.3 สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ไดรับอนุมัติโครงการสงเสริมการเพิ่ม

ผลผลิตและฟนฟู สัตว นํ้าพื้นถ่ิน และสัตว นํ้าเศรษฐกิจตามลุมนํ้า ในพื้นที่
กลุมจังหวัดฯ แบบมีสวนรวม งบประมาณ 18,606,500.- บาท หนวยงาน
ดําเนินการ คือ สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

ดําเนินงานในพื้นที่ 4 จังหวัด และเพื่อใหการบริหารงบประมาณเปนไป
ดวยความเรียบรอย มีความคลองตัว จึงมีความประสงคจะตัดโอนงบประมาณ
เบิกจายแทนกันไปยังจังหวัด โดยแบงพื้นที่ดําเนินงาน และหนวยงานรับผิดชอบ
ดังน้ี

(1) สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จํานวน วงเงินงบประมาณ
7,846,780.- บาท

(2) สํานักงานประมงจังหวัดหนองคาย จํานวน วงเงินงบประมาณ
1,955,100.- บาท

(3) สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ จํานวน วงเงินงบประมาณ
3,927,220.- บาท

(4 ) สํา นักงานประมงจั งห วัด เลย จํ านวน วง เ งินงบประมาณ
4,877,400.- บาท

ทั้งน้ี เม่ือคราวประชุมช้ีแจงการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปของกลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561
(ในสวนของจังหวัดอุดรธานี) เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุม
สบายดี ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ที่ประชุมมีมติให สํานักงานประมง
จังหวัดอุดรธานี ทบทวนรายละเอียดกิจกรรมของโครงการฯ และเสนอตอที่ประชุม
ดังกลาวอีกครั้ง เม่ือไดรับการเห็นชอบแลว จึงจะขอโอนเปล่ียนแปลงรายการเพื่อ
เพิ่มหนวยดําเนินงานตอที่ประชุม ก.บ.ก. ในการประชุม ตอไป

/นายเรียงไกร...
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เหตุใดไมมีจังหวัดหนองบัวลําภู

ในการประชุมครั้งแรกในการจัดทําคําของบประมาณ สํานักงานประมง
จังหวัดหนองบัวลําภู ไมไดสงตัวแทนเขารวมประชุมเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ และไดมีการประสานไปยังสํานักงานประมงจังหวัดหนองบัวลําภู
ก็ไดรับคําตอบวาไมประสงคขอรับการสนับสนุนงบประมาณในสวนน้ี

พื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู บริเวณอําเภอโนนสัง มีพื้นที่ติดกับบริเวณ
เข่ือนอุบลรัตน และปลาพื้นถ่ินมีจํานวนลดลง จึงเห็นควรดําเนินการในพื้นที่
ดังกลาวดวย จึงจะขอเพิ่มเติมจังหวัดหนองบัวลําภู  เขาไปรับการจัดสรร
งบประมาณในสวนน้ีดวย จะไดหรือไม

ถาจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจะเพิ่มไดหรือไม

เลขานุการ สามารถเพิ่มได โดยการขอเพิ่มพื้นที่ หนวยดําเนินการ และนําเขาที่
ประชุม ก.บ.ก. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในครั้งตอไป

ที่ประชุม รับทราบ

4.4 การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เลขานุการ 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...

นายเกรียงไกร ไทยออน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายไพบูลย  วงชัยยา
(แทน) ประมงจังหวัด
อุดรธานี

นายเกรียงไกร ไทยออน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายโชติ  เช้ือโชติ
รองผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู
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งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ
กลุมจังหวัดฯ - 32,880,100 3,000,000 35,880,100 - -
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 - -
จังหวัดหนองบัวลําภู - - 400,000 400,000 - -
จังหวัดบึงกาฬ 61,740,000 - 400,000 62,140,000 - -

รวมท้ังสิ้น 236,872,000 145,636,600 5,000,000 387,508,600 - -

จังหวัด งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

เลขานุการ สาเหตุ ในการดําเ นินการลาชา เ น่ืองมาจากเปนชวงเปล่ียนผาน
พรบ.การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เม่ือวันที่ 24
สิงหาคม 2560 ในเรื่องของการมอบอํานาจจาก หัวหนากลุมจังหวัดฯ
ไ ปยั ง ผู ว า ร า ชก า ร จั ง ห วั ด ในก ลุ ม จั ง ห วั ดฯ โ ดย ปกติ จ ะ ใ ช ป ร ะก า ศ
คณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
โดยกระทรวงมหาดไทยไดจัดทําหนังสือไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน
ก.พ.ร. เพิ่งจะตอบกลับหนังสือมาชวงปลายเดือนตุลาคม 2560 ขณะน้ี
อยูในระหวางการตัดโอนเงินงบประมาณเบิกจายแทนกัน ซึ่งในขณะน้ี ไดจัดสง
เอกสารใหแตละจังหวัดเรียบรอยแลว และขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัดจัดสง
กลับมายังกลุมจังหวัดฯ เพื่อจะไดตัดโอนเงินงบประมาณใหจังหวัดตอไป และใน
สวนของจังหวัดอุดรธานี ไดมีการมอบอํานาจจากหัวหนากลุมจังหวัดฯ ใหผูวา
ราชการจังหวัดอุดรธานี เรียบรอยแลว

จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ(รายละเอียดผล
การเบิกจายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่แนบมาพรอมน้ี)

4.4.1 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ
118,778,500.- บาท

- ผลการดําเนินงาน เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดอุดรธานี
ไดมีการจัดประชุมแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ ปญหาที่ยังดําเนินการ
ไมได คือในสวนของสํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เพียงหนวยงานเดียว
ในปจจุบันไดแจงใหสวนราชการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จัดทํารายละเอียด
โครงการเพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ไดอนุมัติโครงการตอไป

สําหรับงบลงทุนคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในสัปดาหน้ีทั้งหมด
เพราะตองกอหน้ีผูกพันใหทันภายในส้ินเดือนธันวาคม 2560

นายสุริยา  คําพันธ
นวค.ชํานาญการ (แทน)
ผอ.กลุมยุทธศาสตรฯ
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี

/ท่ีประชุม...
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ที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ

94,290,000.- บาท
- ผลการดําเ นินงาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม เปนเงิน 94,290,000 บาท ซึ่งขณะน้ีไดอนุมัติ
ใหดําเนินการไปแลว จํานวน 3 กิจกรรม เปนเงิน 59,290,000 บาท คงเหลือ
ยังไมอนุมัติ จํานวน 1 กิจกรรม เปนเงิน 35,000,000 บาท โดยสํานักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย ซึ่งเปนหนวยดําเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 จังหวัดเลย จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 74,820,000.- บาท
- ผลการดําเนินงาน ผูวาราชการจังหวัดเลย ไดอนุมัติโครงการเรียบรอย

แลว และไดมอบอํานาจใหครบทุกกิจกรรม ขณะน้ีอยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง
หาตัวผูรับจาง

ที่ประชุม รับทราบ
4.4.4 จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ

61,740,000.- บาท
- ผลการดําเนินงาน ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไปแลว 2 กิจกรรม อีก 3

กิจกรรม งบประมาณเกิน 10 ลานบาท อยูระหวางขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณ เน่ืองจากมีการขอเปล่ียนพื้นที่ดําเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เพื่อพิจารณา

5.1 การโอนเปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุม
จังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

5.1.1 จังหวัดหนองคาย
(1) การโอนเปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุม

จังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทาง
การสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศจํานวน 1
รายการ กอหน้ีผูกพัน 32,590,000 บาท ไดแกโครงการสงเสริมการเพิ่มมูลคา
และการตลาดใหกับสินคา OTOP และวิสาหกิจชุมชนบนเสนทาง Routes :

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย

นายนราวุฒิ  จันทรทอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

นายจํารัส  นาแฉลม
นวค.ชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบึงกาฬ

นายสถาพร  พงษนาค
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย

/กิจกรรม...
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กิจกรรมพัฒนาศูนยนวัตกรรม และกระจายสินคา OTOP โดยสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดหนองคายเปนหนวยงานดําเนินการ

“ขอยกเลิกคําขอโอน”
(2) การโอนเปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 1 รายการ
เปนเงิน 35,000,000 บาท ไดแก โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
บนเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 : กิจกรรมสงเสริมการประชาสัมพันธการโฆษณา การทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณ ผานส่ือและการจัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของ
กลุมจังหวัด โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคายเปนหนวยงาน
ดําเนินการ

“ขอยกเลิกคําขอโอน”
(3) การสงมอบสินทรัพยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดหนองคายไดรับการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุมจังหวัด

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแนวทางการ
สรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อนําไปจัดทํา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
อนามัย และส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว : กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวงบประมาณ 10 ลานบาท กอหน้ี
ผูกพัน เปนเงิน 9,988,000 บาท โดยตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย เปนหนวย
ดําเนินการ

จังหวัดหนองคายไดรับแจงจากตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย วาไดดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสงมอบสินทรัพยโครงการของ
กลุมจังหวัดฯ กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 13 รายการ เปนเงิน
9,988,000 บาท คืนใหกลุมจังหวัดฯ เพื่อดําเนินการมอบใหเทศบาลเมือง
หนองคายเปนผูดูแลบํารุงรักษาตอไป ทั้งน้ี ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคายได
ประสานกับเทศบาลเมืองหนองคายเรียบรอยแลว เทศบาลเมืองหนองคายมีความ
ยินดีใหการสนับสนุนในการบํารุงรักษาสินทรัพยและวัสดุสํานักงานดังกลาว

จึงขอใหตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย และเทศบาลเมืองหนองคาย
นําเสนอตอที่ประชุม

กิจกรรม เพิ่มศักยภาพดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว
ประกอบดวย รายการที่จะขอโอน จํานวน 13 รายการ

1. จอภาพแสดงผล LED Video Wall งบประมาณ 625,950.- บาท
2. งานติดตั้งและการเช่ือมตอสาย งบประมาณ 272,850.- บาท

พ.ต.ท.มงคลชัย  พลบูรณ
สารวัตร ฝายอํานวยการ
ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย

/2. Software …
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3. Software Video Wall controller งบประมาณ 374,500.- บาท
4. เครื่อง Sever สําหรับบริหารจัดการกลองทั้งหมด รองรับกลองไดไม

นอยกวา 2,000 กลอง งบประมาณ 2,701,750.- บาท
5. งานติดตั้งและการเช่ือมตอสาย งบประมาณ 454,530.- บาท
6. เครื่องสํารองกระแสไฟฟาฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไมนอยกวา 1,000

VA งบประมาณ 11,235.- บาท
7. อุปกรณเก็บบันทึกขอมูลภาพกลองวงจรปด ขนาด 40 TB

งบประมาณ 3,049,500.- บาท
8. Internet ความเร็วสูง สําหรับเช่ือมตอระบบเขาไปยังอําเภอตางๆ

งบประมาณ 139,100.- บาท
9. Software Surveillance Management งบประมาณ 1,016,500.- บาท
10.ชุดควบคุมจอภาพ Enhanced Network Video Matrix

งบประมาณ 481,500.- บาท
11.เครื่องสํารองกระแสไฟฟาฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไมนอยกวา

3,000VA งบประมาณ 535,535.- บาท
12.คอมพิวเตอรสําหรับบริการจัดการ งบประมาณ 240,750.- บาท
13.ชุดกระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชอง 10/100/1,000 งบประมาณ

84,300.- บาท
รวมทั้งส้ิน 13 รายการ งบประมาณ 9,988,000 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบใหโอนสินทรัพยใหเทศบาลเมืองหนองคาย

เลขานุการ ในข้ันตอนตอไป ก็จะเปนหนาที่ของงานธุรการในการโอนครุภัณฑของ
ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย และขอนําเรียนทุกจังหวัดสํารวจครุภัณฑใหครบ
ทุกรายการ และนําเขาที่ประชุม ก.บ.ก. ใหแลวเสร็จภายในครั้งเดียวทุกจังหวัด
พรอมกัน โดยขอใหแตละจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ รวบรวมในสวนของงบ ป 2560
และ 2560 เพิ่มเติม ใหครบถวน สงมายังกลุมจังหวัดฯ เพื่อกลุมจังหวัดฯ จะได
นําเขาที่ประชุม ก.บ.ก. ในคราวตอไป เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกในการขอใชและซอมบํารุงไดอยางถูกระเบียบ

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ไดทักทวงเรื่องรถตู นํ้ามัน และการเปล่ียน
ถายนํ้ามันเครื่องไมไดเน่ืองจากเปนสินทรัพยของกลุมจังหวัดฯ ในเบื้องตนแนะนํา
ใหสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย ทําเรื่องขอยืมใชไปกอน จนกวาจะโอน
สินทรัพยได

ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

นายสมร ทพบุญชู
เกษตรและสหกรณ
จังหวัดเลย
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)
เลขานุการ การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย
หนองบัวลําภู บึงกาฬ) ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ในวันที่ 24
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมประจักษตรา จังหวัดอุดรธานี ขอใหทุกทานได
กรุณาศึกษาเอกสารที่มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดจัดเตรียมใหแลว เพื่อเปนขอมูลใน
การเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพื่อการจัดทําแผนดังกลาวมีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน

ที่ประชุม รับทราบ

***********************************

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


