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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 3/2559

วันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



1. นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายประสงค คงเคารพธรรม รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

3. นายสมบูรณ  ศิริเวช รองผูวาราชการจังหวัดจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

4. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

5. นายประจักษ  แรพรม ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

6. นายรักสกุล   สุริโย เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายบวรศักดิ์  สิงหเชิดชูวงศ (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางสาวไพรวัลย ปชชามาตร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นายเมธี  อุนชวย (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
10. นายชาญยุทธ  วันดี พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
11. นางสุรัตดาร  นิลหม่ืนไวย ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
13 . นายมนตรี หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
14. นายประเทศ แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
15. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
16. นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
17. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

18. นายคํากอง อามาตยมนตรี (แทน) นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

19. จสอ.ฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ
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20. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

21. นางสาวปราณปรียา (แทน) ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

22. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
23. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
24. นายปานทอง  สระคูพันธ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
25. นายจํารัส  นาแฉลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
26. นายสยาม  อุตตะโน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
27. นายโสภณ  ทองโสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. นายสิธิชัย  จินดาหลวง กรรมการและเลขานุการ ติดราชการ
2. พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
3. พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
4. เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
6. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
7. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
8. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ

9. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรรมการ ติดราชการ

10. นางสวรรค  บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
11. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
12. นางเกสร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ ติดภารกิจ

13. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
14. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
15. นางวัฒนา พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน จังหวัด

อุดรธานี
กรรมการ ติดภารกิจ
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16. ด.ต.เจนศึก สารแสน  ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดภารกิจ

17. นายเชิด สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ ติดภารกิจ

18. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ
19. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายโนรี  ตะถา (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
2. นายสมเด็จ  จําป (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี)
3. นายสุรศักดิ์  พูนทํานอง นายชางโยธาชํานาญงาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
4. นายณัฐพล  นันทะมิตร นายชางชลประทานปฏิบัติงาน  โครงการชลประทานอุดรธานี
5. วาที่ ร.ต.รังสรรค จอมนวล นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดบึงกาฬ
6. นายวิรัตน  แสนอุดม ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
7. นายพยอม  สวัสดี (แทน) สหกรณจังหวัดอุดรธานี
8. นายสําเนา  เสลานอก สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี
9. นายพงศธร  พันธุชัยภูมิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติงาน จังหวัดหนองคาย
10.นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
11 นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
12. นายวีระภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
13. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
14. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
15. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
16. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
17.นางสาวศิรินภา วิเศษศิริ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
18.นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
19. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 14.30 น. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2559

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 2/2559
เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันจันทรที่ 4 เมษายน 2559 โดยไดจัดสง
รายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทาน ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/
ว 1609 ลงวันที่ 25 เมษายน 2559 และไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของ
กลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ : การประชุม
ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ัน หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุง
แกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แลว
3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

จังหวัดอุดรธานี
1. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาหนองหาน-กุมภวาป

ต.เชียงแหว อ.กุมภวาป และ ต.อุมจาน อ.ประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี
งบประมาณ 3,000,000 บาท แยกเปนงบดําเนินงาน 1,109,000 บาท
ซึ่งเบิกจายแลวเสร็จ ที่เหลือเปนงบลงทุนซึ่งกอหน้ีผูกพันจํานวน 1,888,000
บาท

เลขานุการ สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
ไดรายงานในที่ประชุมฯ วาไดผูรับจางรายใหมแลว โดยลงนามในสัญญาแลวเม่ือ
วันที่ 29 มีนาคม 2559 สัญญาส้ินสุดวันที่ 25 กันยายน 2559 ทั้งน้ี สํานักงาน
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลดําเนินงานพบวาปจจุบัน ผล
ดําเนินการอยูที่รอยละ 40 เน่ืองจากตองมีการปรับแกแบบในสวนของงาน
กอสรางหองนํ้าในหอดูนก เน่ืองจากการกอสรางหองนํ้าตองพิจารณาการไหลของ
นํ้าเสียที่อาจไหลลงสูหนองหานได จึงตองมีการปรับแกแบบแปลนกอสรางใหม

ที่ประชุม รับทราบ
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3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

จังหวัดอุดรธานี
1. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

(ดิน แหลงน้ํา) ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
จํานวน 2 รายการ ดังน้ี
1.1 ปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยระบบไฟฟาบานหวานใหญ อ.พิบูลยรักษ

จ.อุดรธานีงบประมาณ 5,000,000 บาท (วงเงินตามสัญญาฯ 4.8439
ลานบาท)

เลขานุการ สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว ผูแทนผูอํานวยการชลประทาน
อุดรธานี ไดรายงานในที่ประชุมฯ วาผูรับจางส่ังทอ และอุปกรณมาผิดขนาด โดย
ผูรับจางไดแกไขการวางระบบทอใหมเรียบรอยแลว คงเหลืออุปกรณประกอบ

ทั้งน้ี สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลดําเนินงาน
พบวา ปจจุบันผลการดําเนินงานอยูที่รอยละ 99 อยูระหวางการทดสอบการสูบ
นํ้า ซึ่งหากไมมีปญหาการรั่วของนํ้า ก็จะสามารถสงมอบงานงวดสุดทายได

ที่ประชุม รับทราบ

1. 2 ก อ ส ร า ง แก ม ลิ งพ ร อ ม อ า ค า ร ป ร ะก อบ  ห น อ ง บ อ ห อ
บานกุดคา ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี งบประมาณ 4,000,000 บาท กอหน้ี
จํานวน 3,978,920 บาท เบิกจายแลว 2,110,765.26 บาทคงเหลือยังไม
เบิกจาย 1,868,154.71 บาท ส้ินสุดสัญญา 1 มิถุนายน 2558

เลขานุการ ผูแทนผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ไดรายงานในที่ประชุม
ครั้งที่แลววาผลงานอยูที่รอยละ 95 ลักษณะงานแบงเปน 2 สวน คืองานขุดลอก
และงานกอสรางอาคารประกอบ ซึ่งงานขุดลอกดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
คงเหลืองานอาคารประกอบ อีก 1 แหง

ทั้งน้ี สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลดําเนินงาน
พบวา ปจจุบันคงเหลืองานวางทอ ซึ่งผูรับจางไดเรงดําเนินการใหแลวเสร็จเพื่อสง
มอบงานแลว

ที่ประชุม รับทราบ
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2. โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี รองรับการจัดตั้ง
หอประชุมนานาชาติและการมาเยือนของประเทศเพื่อนบาน งบประมาณ
7,000,000 บาท กอหนี้ จํานวน 6,068,000 บาท

เลขานุการ ผูแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ไดรายงานในที่ประชุมครั้งที่
แลววา ไดขยายสัญญาจางจากเดิมส้ินสุด 28 มกราคม 2559 เปนส้ินสุด 23
กรกฎาคม 2559 คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญาจาง โดยประธานที่ประชุมฯ
ไดมอบหมายสํานักงานจังหวัดอุดรธานี ใหตรวจสอบขอมูลจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวามีหนังสือแจงหรือประกาศเก่ียวกับพื้นที่
สาธารณะหนองแดวาเปนพื้นที่ชุมนํ้าหรือไม

ทั้งน้ี สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลดําเนินงาน
พบวา ปจจุบันผูรับจางไดสงมอบงานเพื่อขอเบิกคาจางในงวดงานที่ 1 แลว
อยูระหวางการตรวจสอบเอกสารเพื่อดําเนินการเบิกจาย

ประธาน พื้นที่หนองแดเปนเขตพื้นที่ชุมนํ้าตองดําเนินงานดวยความระมัดระวัง
เพื่อไมใหเกิดปญหาในการดําเนินงาน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชเงินเหลือจายเพื่อ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559

หนังสือส่ังการ/ขอระเบียบ ห นั ง สื อ สํ า นั ก ง าน  ก . พ . ร . ด วนที่ สุ ดที่  นร 1203 . 2 / ว 11
ลง วันที่ 20 มิ ถุนายน 2559 สํา นักงาน ก .พ .ร . ในฐานะเลขา นุการ
ก.น.จ. แจงใหกลุมจังหวัดฯ ที่มีความประสงคขอใชงบประมาณเหลือจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งกรณีที่มีผลกระทบตอแผนฯ และไมมีผลกระทบตอ
แผนฯ ไดตรวจสอบผลการดําเนินการในกรณีดังกลาวใหครบถวน และจัดสงคํา
ขอใหสํานักงาน ก.พ.ร.

เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดแจงจังหวัดตางๆ ภายในกลุม
จังหวัดฯ เพื่อรวบรวมคําขอการใชเงินเหลือจายดังกลาว
ซึ่งคงเหลือเงินงบประมาณเหลือจาย รวม 523,300 บาท (หาแสนสองหม่ืนสาม
พันสามรอยบาทถวน) โดยมีจังหวัดขอใชเงินงบประมาณเหลือจายฯ รายละเอียด
ดังน้ี
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(1) จังหวัดบึงกาฬ
ขอใชงบประมาณ 267,900 บาท เพื่อดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธและ
สงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ กิจกรรม จัดแขงขันจักรยานทางเรียบ “Tour
of Bungkan 2016”ดําเนินงานโดย สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

นายชาญชัย  คงทัน จังหวัดบึงกาฬ ขอใชเงินเหลือจาย จํานวน 267,900 บาท
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ เพื่อดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด กิจกรรม จัดแขงขันจักรยานทางเรียบ “Tour of Bungkan 2016” ซึ่งเปน
บึงกาฬ โครงการที่ไดเสนอในรอบแรก แตโดนดึงงบประมาณกลับ ตาม พ.ร.บ. โ อนก ลับ

จึงมีความจําเปนที่จะตองขออนุมัติการใชเงินเหลือจาย ในรอบน้ี

ประธาน ทราบวาไดดําเนินการไปแลว

นายชาญชัย  คงทัน เน่ืองจาก จังหวัดบึงกาฬ ไดเรงรัดการเบิกจายงบประมาณตามมาตรการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ จึงไดดําเนินการไปแลว ทั้งน้ี ยังมียอดเงินคางชําระ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด จึงเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในวันน้ี
บึงกาฬ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

(2) จังหวัดอุดรธานี
ขอใชงบประมาณ 255,400 บาท เพื่อดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรสําคัญ (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา) กิจกรรม
: กอสรางโรงเรือนพรอมอุปกรณประกอบเพื่อสงเสริมการปลูกและรวบรวมขาว
และถ่ัวเหลืองครบวงจรดําเนินงานโดยสํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี

นายพะยอม  สวัสดี สํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี ขออนุมัติดําเนินงานโครงการบริหาร
(แทน) สหกรณจังหวัดอุดรธานี จัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรสําคัญ (ขาว ออย มันสําปะหลัง

ยางพารา) กิจกรรม : กอสรางโรงเรือนพรอมอุปกรณประกอบเพื่อสงเสริมการปลูก
และรวบรวมขาวและถ่ัวเหลืองครบวงจร งบประมาณ 255,400 บาท

ประธาน ขอความเห็นจากฝายเลขานุการฯ

เลขานุการฯ เน่ืองจากโครงการเดิมไดดําเนินการแลวบางสวน แตยังมีบางรายการที่ยัง
ไมไดดําเนินการ จึงขอใชเงินเหลือจายเพื่อดําเนินงานกิจกรรมการสรางโรงเรือน
เพื่อเปนโรงคลุมสําหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องคัดเกรดเมล็ดพันธุ
ขาว และถ่ัวเหลือง เพื่อประโยชนของเกษตรกรในการเก็บผลผลิต

มติที่ประชุม เห็นชอบ
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วาระที่ 4.2 เพื่อพิจารณาติดตามสถานการณการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

จังหวัด งบประมาณที่ไดรับ
(คงเหลือจาก พรบ.โอนกลับ)

PO
คางจาย

เบิกจาย รอยละ

บึงกาฬ 96,499,200 36,082,500 59,330,800 61.48
เลย 124,318,000 89,976,000 33,894,963.52 27.26

หนองคาย 60,632,040 25,586,520 34,204,600.31 56.41
หนองบัวลําภู 64,962,300 63,641,000 1,013,300 1.56

อุดรธานี 55,175,959 16,955,499 23,574,950 42.73
รวม 401,587,499 232,241,519 152,018,613.83 37.85

เลขานุการ จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งน้ี มีการปรับปรุงผลการเบิกจาย
ใหเปนปจจุบัน ดังน้ี ยอดเบิกจายรวม 152,018,613.83 บาท คิดเปนรอยละ
38.47 จังหวัดบึงกาฬเบิกจายรวม 59,857,800 บาท คิดเปนรอยละ 62.03
โดยมีจังหวัดที่มีผลการเบิกจายต่ําสุด คือจังหวัดหนองบัวลําภู ไดรอยละ 1.56

ประธาน เรียนเชิญผูแทนจังหวัดหนองบัวลําภู ช้ีแจงปญหาและอุปสรรคตางๆ
ในการดําเนินงาน

นายสมบูรณ  ศิริเวช ในสวนของจังหวัดหนองบัวลําภู มีโครงการปรับปรุงขยายชองจราจร
รองผูวาราชการจังหวัด ทางหลวงหมายเลข 210 อ.นากลาง ที่มีงบประมาณสูงถึง 54,879,000 บาท
หนองบัวลําภู ดําเนินงานโดยแขวงทางหลวงหนองบัวลําภู และไดเรงรัดใหดําเนินการสงเรื่อง
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด เบิกแลว ทั้งน้ี เม่ือมีการเบกิจายแลวผลการเบิกจายจะมีความกาวหนาข้ึน
หนองบัวลําภู เน่ืองจากเปนยอดเงินจํานวนมาก

ประธาน ฝากเรงรัดหนวยงานดําเนินการดวย ตอไปขอเชิญจังหวัดเลย

นายประจักษ  แรพรม จังหวัดเลยมีผลการเบิกจาย 33,894,963.52 บาท คิดเปนรอยละ
ผูอํานวยการกลุมงาน 27.26 ที่เหลือไดดําเนินการกอหน้ีผูกพันแลว อยูระหวางการดําเนินการเบิกจาย
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

ประธาน ฝาก ผอ.กลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเลยดวย คงไมทราบรายละเอียด
นาจะมาแทน ฝากนําเรียน ผวจ. ใหเรงรัดการเบิกจายดวยครับ ตอไปจังหวัด
อุดรธานี
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เลขานุการ ในสวนของจังหวัดอุดรธานี มีโครงการของแขวงทางหลวงชนบทอีก 1
โครงการ ที่สงมอบงานแลว กรรมการตรวจรับไดดําเนินการตรวจรับงานแลว และ
อยูระหวางการทําเรื่องเบิกจาย ที่เหลือเบิกจายแลว ในสวนของโครงการของสํานัก
บริหารพื้นที่ปาไม 6 ขอเชิญผูแทนไดรายงานผลการดําเนินงาน

นายสมเด็จ จําป สําหรับโครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนนํ้าตกหินตั้ง ได
(แทน) ผูอํานวยการสํานัก เบิกจายไปบางสวนแลว สวนที่เหลือกําลังรวบรวมเอกสารเพื่อสงเรื่องเบิก
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 ในสวนของโครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนถํ้าสิงห ต.ขอนยูง อ.กุดจับ
(อุดรธาน)ี จ.อุดรธานี เน่ืองจากพื้นที่กอสรางเดิมมีความลาดช้ันสูง ไมสามารถกอสรางตาม

แบบแปลนเดิมได คณะกรรมการตรวจการจางจึงใหแกไขแบบแปลนใหม โดยใหผู
รับจางประสานขอคําปรึกษาจาก สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

ประธาน ฝายเลขานุการประสานโยธาธิการจังหวัดฯ ไปชวยดูแล การดําเนินงาน
จะไดรวดเร็วข้ึน จังหวัดอ่ืนๆ ผลการเบิกจายเกิน รอยละ 50 อยูแลว คงไมตอง
พิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

ประธาน กลุมจังหวัดฯ กําหนดการประชุมการจัดทําแผนฯ 4 ป (2561 –
2564) ชวงเวลาใด

เลขานุการ กําหนดการเดิม คือวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 ที่จังหวัดเลย
แตชวงเวลาดังกลาวรองนายกฯ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ไดมาตรวจ
ราชการในพื้นที่  ประกอบกับชวงเวลาดังกลาว อยูในชวงเทศกาลผีตาโขน
ของจังหวัดเลย จึงไมสะดวกในการจัดประชุมฯ ฝายเลขานุการจึงเล่ือนเวลา
ออกไปเปนวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559 ณ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประธาน ใหตรวจสอบโรงแรมที่จะจัดใหดี วามีใบอนุญาตถูกตองหรือไม ตองเปน
โรงแรมที่จดทะเบียนถูกตองเพราะมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว อีกทั้งเราเปน
หนวยงานของกระทรวงมหาดไทยดวย จึงตองทําใหถูกตอง

นายประสงค คงเคารพธรรม ขออนุญาตที่ประชุม แจงเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด
รองผูวาราชการจังหวัด หนองคาย ใหมาช้ีแจง 3 เรื่อง ดังน้ี
หนองคาย 1. ขอความกรุณาบรรจุโครงการหวยหลวงตอนลางลงในแผนพัฒนาฯ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด กลุมจังหวัดฯ เน่ืองจากโครงการน้ีเปนโครงการที่ตองใชงบประมาณมาก และ
หนองคาย สงผลดีตอหลายจังหวัดในกลุมฯ ของเรา จึงขอความกรุณากลุมฯ ไดพิจารณา

โครงการน้ี
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2. การดําเนินการของผูประกอบการรับซื้อขาวเปลือก ในกรณีซื้อ 100
ถอย 10 จังหวัดหนองคาย ไดเขมงวด กวดขันผูประกอบการไมใหดําเนินกิจการ
ในลักษณะซื้อ 100 ถอย 10 แตปรากฏวายังมีผูประกอบการในบริเวณชายขอบ
รอยตอของจังหวัดที่ดําเนินการลักษณะน้ี จึงขอความรวมมือทุกจังหวัดไดให
ความสําคัญและเขมงวดในกรณีดังกลาวดวย

3. คํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดฯ ประจําป พ.ศ. 2559
ประเด็นผลผลิตทางการเกษตร มันสําปะหลัง ปรากฏวา ตัวช้ีวัด ตัวน้ีมีผลคา
คะแนนในการดําเนินงานที่ต่ําเพราะวาในกลุมจังหวัดของเรามีเพียง 2 จังหวัด
เทาน้ัน  ที่มีการปลูกมันสําปะหลังมากพอ แตอีก 3 จังหวัด ไมมีพื้นที่ในการปลูก
มันสําปะหลังจึงสงผลตอคาคะแนนของตัวช้ีวัดตัวน้ี

ประธาน กรณีการรับซื้อขาวเปลือก การคาภายในจงัหวัดตองเอาจริงเอาจัง อาจจะ
ดําเนินงานในลักษณะตลาดนัดรับซื้อขาวเปลือก ซึ่งไดผลดี อยากใหลองดูตัวอยาง
ของจังหวัดมหาสารคาม ที่การคาภายในจังหวัดไดจัดตลาดนัดรับซื้อขาวเปลือก
ใหกับเกษตรกร ปรากฎวาผลการดําเนินงานเปนอันดับ 1 ของประเทศ

นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ ประเด็นเรื่องคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรฯ 2559 ทางสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี ไดดําเนินการเจรจา

คาเปาหมาย กับสํานักงาน ก.พ.ร. แลว แตไมเปนผล จึงเปนตัวช้ีวัดที่ สํานักงาน
ก.พ.ร. บังคับ

นายประสงค คงเคารพธรรม ในการดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ
รองผูวาราชการจังหวัด ตอไป เราควรตัดตัวช้ีวัดที่เก่ียวกับผลผลิตมันสําปะหลังออกไปเลย
หนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

นายชาญยุทธ วันดี เม่ือหลายปที่ผานมา กลุมจังหวัดฯ ของเรามียอดผลผลิตมันสําปะหลัง
พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู คอนขางสูง แตระยะหลัง เกษตรกรหันมาปลูกพืชอยางอ่ืนมากข้ึน เชน ออย

เปนตน อีกประเด็นที่ขออนุญาตเสนอความเห็นในประเด็นรถเก่ียวนวดขาวที่มี
จํานวนไมเพียงพอ โดยอางวา เน่ืองจากเปนชวงเวลาเก็บเก่ียวพรอมกัน โดยเฉพาะ
รถเก่ียวนวดขาวที่มาจากทางภาคกลาง จึงเกิดปญหาการโกงราคา ทําใหเกษตรกร
ไดรับความเดือดรอน เห็นควรใหมีหนังสือจากหนวยงานที่เก่ียวของตรวจสอบ
จํานวนรถนวดเก่ียวขาวในพื้นที่ของแตละจังหวัด
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ประธาน ขอความรวมมือใหผูแทนแตละจังหวัดนําเรียน ผวจ. ใหแจงเกษตรจังหวัด
ดําเนินการในประเด็นรถเก่ียวนวดขาว โดยอาจจะนํากองกําลังรักษาความสงบฯ
ผูใหญบาน กํานันชวยตรวจสอบราคาการใหบริการรถเก่ียวนวดขาว

ทั้งน้ี ในประเด็นการปลูกมันสําปะหลังน้ัน เกษตรกรเลือกปลูกพืชตาม
ราคา ปน้ีออยราคาตกก็หันมาปลูกมันสําปะหลัง พอออยราคาสูงก็หันมาปลูกออย
มันสําปะหลังราคาก็สูงข้ึน เปนตน

นายบวรศักดิ์  สิงหเชิดชูวงศ ในสวนของจังหวัดอุดรธานี กรณีรับซื้อขาวเปลือก ซื้อ 100 ถอย 10 ใน
(แทน)พาณิชยจังหวัดอุดรธานี เขตพื้นที่ตัวเมืองไมคอยมีแลว จะหลงเหลืออยูบางก็ในเขตรอบนอก ที่ชาวบาน

เกษตรกรยังมีความเช่ือผิดๆ วาการรับซื้อแบบน้ีไดราคาสูงกวา สวนกรณี พรบ.
ช่ังตวงวัดก็ไมไดระบุความผิด กรณีซื้อ 100 ถอย 10 แตสาระสําคัญของ พรบ.
อยูที่ความเที่ยงตรงในการช่ังตวงวัดมากกวา

นายประสงค คงเคารพธรรม ในบทเฉพาะกาลทาย พ.ร.บ. ช่ังตวงวัด มีระบุสาระที่เก่ียวของกับกรณี
รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย น้ีไวอยู ตองไปพิจารณาดูใหรอบคอบ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองคาย

ประธาน ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่ไดเสนอความ
คิดเห็นตางๆ ที่มีประโยชนในการประชุมวันน้ี ไดเวลาสมควรขอปดประชุม

มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ

ปดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือ ณัฐพงศ  คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ  คําวงศปน)

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด


