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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 6/2559

ในวันศุกร ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



1. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท รองผูวาราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

3. นายโชติ  เช้ือโชติ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

4. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

5. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

6. นายรักสกุล   สุริโย เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นางพีรญา เที่ยงภักดี (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางสาวมณีวรรณ  พรหมพุทธา (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นายอําไพ ประเสริฐสังข เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
11. นางสาวพรรณี  วงษสงา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
12. นายอํานวย  กลมกล้ิง (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นางพิสมัย  นามแดง เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นางสาวพัชนพร  พันธุชิน (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
16. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
17. นายประเทศ  แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
18. นพ.ศราวุธ  สันตินันตรักษ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
19. นายสมภพ  สุนันทา (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
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20 . นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

22. นายคํากอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
23. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

24. นายธนาดุล บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

25. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

26. ด.ต.เจนศึก  สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

27. นายเชิด สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ

28. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
29. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจั งหวัด

อุดรธานี
กรรมการ

30. นายสุริยัน  เหลาสุอาภา (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

31. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

32. นายจํารัส  นาแฉลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

33. นายวสันต  ไทยสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

34. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

35. นายโสภณ  ทองโสภา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
2. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
3. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
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5. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

7. นางสวรรค  บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
8. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
9. นางเกษร  บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดภารกิจ

10. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ ติดภารกิจ

11. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
12. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายโนรี  ตะถา (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
2. นายสมเด็จ  จําป (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6
3. นางสาววนิดา  กองหลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดอุดรธานี
4. นายณัฐพล  นันทะมิตร นายชางชลประทานปฏิบัติงาน  โครงการชลประทานอุดรธานี
5. นายสาคร  ชาติชํานิ ปลัดอําเภอ ที่ทําการปกครอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
6. นายศักดิ์ราวี ขันทอง นวค.ปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
7. นายราชัน โคตทะเล (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงบึงกาฬ
8. นายชาญวิทย  จันทรทับ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ดานซาย)
9. นายอภิศักดิ์  นอยบัวทอง (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
10. นายเอกราช ถาเรือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเลย
11. นายณรงคศักดิ์ คูบุญญอารักษ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
12. นายเชาววรรณ กราบไกรแกว นวค.ชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเลย
13. นายยศเสถียร  ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย
14. นายสมปอง นิพวงลา นายชางโยธา สํานักงานทางหลวงชนบทเลย
15. นายกฤตลักษณ  ยอดปะนัน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สํานักงานทางหลวงชนบทเลย
16. นายกําธร  เจริญพุฒ รองแขวงทางหลวง (2) แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู
17. นางสาวอุษณียาภรณ ทานวาวแวว จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
18. นายสุลักษณ ฐานวิลัย ปลัดอําเภอ ที่ทําการปกครองอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
19. นายสุรจิตร เพ็งสา ปลัด อบต.วังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
20. นายชาติชาย  แกวมาตย ผอ.กองชาง อบต.วังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
21. นายเทียน ยศทะแสน นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทอง อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู
22. นายนุพล ศรีสุวรรณ นวค.ปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดหนองคาย
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23. วาที่ รต.วีรยุทธ อินทุวงศ นายชางโยธา
24. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
25. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
26. นายวีระภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
27. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
28. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
29. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
30. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
31. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
32. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
33. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธานที่
ประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน เน่ืองจาก นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ติดราชการไมสามารถเขาประชุม
ได จึงมอบหมายใหกระผมนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
เปนประธานที่ประชุมแทน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 5/2559
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือ
ที่ มท 0224(อด)/ว 17460 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และไดเผยแพรลงบน
เว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ :
การประชุม ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ัน หากกรรมการทานใดประสงค
จะปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอให
รับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แลว

3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557

จังหวัดอุดรธานี

1. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาหนองหาน-
กุมภวาป ต .เชียงแหว อ. กุมภวาป และ ต.อุมจาน อ.ประจักษ ศิลปาคม
จ.อุดรธานี งบประมาณ 3,000,000 บาท แยกเปนงบดําเนินงาน 1,109,000
บาท ซึ่งเบิกจายเสร็จเรียบรอยแลว คงเหลือเปนงบลงทุนซึ่งกอหน้ีผูกพันจํานวน
1,888,000 บาท

เลขานุการ สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลดําเนินงานพบวา
ปจจุบัน ผลดําเนินการอยูที่รอยละ 90 โดยแบงเปน การกอสรางหอดูนก 2 หอ
และทางเดินธรรมชาติ ซึ่งในสวนของงานทางเดินธรรมชาติดําเนินการเสร็จ
เรี ยบรอยแล ว  คงเห ลืองานกอสร า งหอดูนก ซึ่ ง งานฐานรากเสร็ จแล ว
คงเหลืองานโครงสรางของหอดูนก ทั้งน้ีไดสงเรื่องเพื่อเบิกเงินงวด ที่ 1 แลว
จํานวน 354,200.- บาท โดยสัญญาส้ินสุดเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2559 และคง
ตองจายคาปรับตามเงื่อนไขสัญญาฯ

นายโนรี  ตะถา โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป
(แทน) ผูอํานวยการ ต.เชียงแหว อ.กุมภวาป และ ต.อุมจาน อ.ประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 ส่ิงกอสรางมีอยู 2 สวน คือ
(อุดรธาน)ี 1. กอสรางสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติทางนํ้า ระยะทาง 99 เมตร

การดําเนินการแลวเสร็จ
2. กอสรางหอดูนก จํานวน 2 ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 1 หอ

เหลือที่ยังไมแลวเสร็จ จํานวน 1 หอ
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนหนา ขณะน้ีดําเนินการได 90% แลว ซึ่ง

ติดปญหาการขาดแคลนแรงงาน

ประธาน จะดําเนินการแลวเสร็จประมาณเดือนไหน

นายโนรี  ตะถา ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559
(แทน) ผูอํานวยการ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
(อุดรธานี)
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ประธาน รบกวนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี) เชิญผูรับจางมาคุย
เรื่องการดําเนินงานโดยจะเรงใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพราะเปนงบประมาณที่คางมา
นานหลายป วาติดปญหาในเรื่องใดบาง

นายโนรี  ตะถา ปญหาสําคัญ นาจะเปนเรื่องสภาพคลองของผูรับเหมา และปญหาในเรื่อง
(แทน) ผูอํานวยการ การขาดแคลนแรงงาน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
(อุดรธานี)

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

จังหวัดอุดรธานี

1. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
(ดิน แหลงน้ํา) ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ

จํานวน 2 รายการ ดังน้ี
1. 1 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 บาทคงเหลือยัง
ไมเบิกจาย 1,868,154.71 บาท ส้ินสุดสัญญา 3 เมษายน 2558

เลขานุการ สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลการดําเนินงาน
พบวา ผลการดําเนินงานอยูที่ 95 % แบงเปน 2 สวน คืองานขุดลอกและงาน
กอสรางอาคารประกอบ งานขุดลอกดําเนินการเสร็จเรียบรอยคงเหลืองานกอสราง
อาคารประกอบซึ่งมี 2 สวน คืออาคารทอรับนํ้าและอาคารทอนํ้าทิ้ง ในสวนของ
อาคารทอนํ้าทิ้ง ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว เหลืออาคารทอรับนํ้า ปจจุบันนํ้า
ทวมพื้นที่กอสรางไมสามารถดําเนินการได สาเหตุมาจากนํ้าทวมผูรับเหมาไมเขา
ดําเนินการ ในสวนของทอและอุปกรณ อยูที่หนางานทั้งหมดแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดเน่ืองจากติดปญหานํ้าทวม แตถานํ้าลด ก็สามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายใน 1 เดือนทั้งน้ีไดมีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจางฯ แลว อยู
ระหวางการดําเนินการยกเลิกสัญญาจางฯ เน่ืองจากผูรับจางทิ้งงานซึ่งสัญญา
ส้ินสุดตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2558 ไดลวงเลยมาเปนระยะเวลาประมาณ 1 ป 5
เดือน แลว
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นายณัฐพล  นันทะมิตร โครงการชลประทานอุดรธานี มีโครงการที่อยูความรับผิดชอบจํานวน 2
(แทน) ผอ.โครงการ กิจกรรม ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ขณะน้ีอยูในระหวางการยกเลิกสัญญา
ชลประทานอุดรธานี เน่ืองจากผูรับจางไมเขาดําเนินงาน ทั้ง 2 กิจกรรม

ประธาน กิ จกรรมก อสร า งแก ม ลิ งพร อมอาคารประกอบ หนองบ อหอ
บานกุดคา ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี ดําเนินการไดก่ีเปอรเซ็นต

นายณัฐพล  นันทะมิตร ดําเนินการได 95% โดยมีงานวางทอจํานวน 2 ตัว ดําเนินการแลวเสร็จ
(แทน) ผอ.โครงการ จํานวน 1 ตัว คงเหลืออีก 1 ตัว ซึ่งทางผูรับเหมาไมเขาดําเนินงาน
ชลประทานอุดรธานี

ประธาน ผูรับเหมาอยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหรือที่ไหน

นายณัฐพล  นันทะมิตร อยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี แตใชวิธีการโทรประสานติดตอประสานงาน
(แทน) ผอ.โครงการ แตปจจุบันติดตอไมได และการบริหารสัญญาใชวิธีการสงไปรษณีย เทาน้ัน
ชลประทานอุดรธานี

ประธาน ใหลองประสานผูรับจางอีกที่เพื่อหาแนวทางแกไข หากไมมีความคืบหนา
ก็ใหยกเลิกโครงการ

ที่ประชุม รับทราบ
1.2 โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

(ดิน แหลงนํ้า) จํานวน 1 กิจกรรม คือ ขุดลอกหนองปลาเส่ือม ระยะที่ 2 บาน
ดอนหาด ตําบลสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ส้ินสุดสัญญาวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ลงนามในสัญญา 0.775 ลานบาท ยังไมมีการเบิกจาย
งบประมาณ เน่ืองจากผูรับจางเขาพื้นที่ไมไดเน่ืองจากนํ้าทวมขังพื้นที่กอสราง
ปรับมาประมาณ 8 – 9 เดือน คาปรับประมาณ 2 แสนกวาบาท

นายณัฐพล  นันทะมิตร กิจกรรมขุดลอกหนองปลาเส่ือม ระยะที่ 2 บานดอนหาด
(แทน) ผอ.โครงการ ตําบลสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กําลังดําเนินการยกเลิกสัญญา
ชลประทานอุดรธานี เน่ืองจากผูรับเหมาไมเขาปฏิบัติงาน

ประธาน ผูรับเหมารายเดียวกัน หรือคนละรายกับโครงการแรก

นายณัฐพล  นันทะมิตร ผูรับเหมาคนละรายกัน โดยงานที่ดําเนินการเปนงานขุดลอก โดย
(แทน) ผอ.โครงการ ดําเนินการไปแลว 20% และยังไมไดสงเบิกเงินงบประมาณ โดยไมเขาไป
ชลประทานอุดรธานี ดําเนินงาน จึงเสนอขอใหยกเลิกโครงการ

ที่ประชุม เห็นชอบยกเลิกโครงการ
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3.3 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (งบลงทุน)

จังหวัดเลย
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยง

อาเซียน จํานวน 1 กิจกรรม คือพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
อาเซียน สายทาง 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน  ปากชม – เชียงคาน จังหวัด
เลย ระหวาง กม.161+000 – กม. 163+680 ระยะทาง 2.680 กิโลเมตร
งบประมาณ 30,615,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ อยูในข้ันตอนการตรวจรับ
งาน สัญญาเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2559 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 27 ตุลาคม 2559

นายวสันต  ไทยสุวรรณ พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวอาเซียน ดําเนินการแลวเสร็จ
ผูอํานวยการกลุมงาน โดยมีการสงมอบงานและเบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ เม่ือวันที่ 25 ตุลาคม
ยุทธศาสตรและขอมูล 2559
เพื่อการพัฒนาจังหวัด (แทน)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

ที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดหนองคาย
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือ

จัดทําลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
งบประมาณ 4,950,000 บาท เบิกจายแลว 940,500 บาท คงเหลือที่ยังไม
เบิกจาย 4,009,500 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เลขานุการ จัดทําลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ดําเนินการไปแลว 51% โดยมีการประชุมหารือเพื่อเรงรัดการดําเนินงาน เม่ือวันที่
25 ตุลาคม 2559 คาดวาจะแลวเสร็จภายในสัญญา

ประธาน จังหวัดหนองคายเรงรัดใหแลวเสร็จภายในสัญญาที่กําหนด

ที่ประชุม รับทราบ
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จังหวัดหนองบัวลําภู
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยง

อาเซียน จํานวน 1 กิจกรรม คือ ปรับปรุงขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข
210 ตอนนาคําไฮ - วังสําราญ  อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
กม.69+000 - กม.71+554 ระยะทาง 2.554 กิโลเมตร งบประมาณ
54,879,000 บาท เบิกจายแลว 8,231,850 บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย
46,647,150 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 24
พฤศจิกายน 2559

นายกําธร  เจริญพุฒ ปรับปรุงขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคําไฮ -
(แทน) ผูอํานวยการ วังสําราญ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู โครงการจะแลวเสร็จตามสัญญา
แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู ขณะน้ีดําเนินการได 62%

ที่ประชุม รับทราบ

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม
คือ ขุดลอกคําปลาหลาย บานภูพานทอง หมูที่ 2 ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 118,740
ลูกบาศกเมตร เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนํ้าตกเฒาโต งบประมาณ 979,000
บาท อยูในข้ันตอนการตรวจรับ เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจการจางฯ พิจารณา
วาปริมาณดินที่ขุดไดนอยกวาที่ระบุในสัญญาฯ จึงไดใหผูรับจางเพิ่มเติมปริมาณ
งานใหครบถวน ทั้งน้ี สัญญาจางส้ินสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

นายสาคร ชาติชํานิ ขุดลอกคําปลาหลาย บานภูพานทอง หมูที่ 2 ตําบลหนองบัว อําเภอ
(แทน) นายอําเภอ เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู สัญญาส้ินสุดแลวเม่ือวันที่ 27
เมืองหนองบัวลําภู พฤษภาคม 2559 โดยผูรับจางไดสงมอบงานแลว และไดมีการตรวจรับไปแลว

จํานวน 3 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจางยังไมอนุมัติ เน่ืองจากขนาดของ
ความกวางยังไมไดตามสัญญา

ประธาน ในสวนของเน้ืองานที่ดําเนินการ คือ

นายสาคร ชาติชํานิ ขุดลอกลําหวย โดยดําเนินการไดประมาณ 80% โดยจะดําเนินการให
(แทน) นายอําเภอ แลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
เมืองหนองบัวลําภู

ที่ประชุม รับทราบ



~ 10 ~

จังหวัดบึงกาฬ
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยง

อาเซียน จํานวน 1 กิจกรรม คือ ปรับปรุงเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงการคา
ชายแดน ทางหลวงหมายเลข 2026 CS.0100 ตอนหนองหิ้ง-เหลาหลวง อําเภอ
เซกา จังหวัดบึงกาฬ ระหวาง กม.17+000 - กม.19+113 ระยะทาง 2.113
กิโลเมตร งบประมาณ 39,350,000 บาท เบิกจายแลว 5,902,500 บาท
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 33,447,500 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2559
ส้ินสุดสัญญาวันที่ 24 มกราคม 2560

นายชาญชัย  คงทัน ปรับปรุงเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงการคาชายแดน ทางหลวงหมายเลข
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 2026 CS.0100 ตอนหนองหิ้ง-เหลาหลวง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผลการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการในปจจุบันไดประมาณ 40% ยืนยันวาจะแลวเสร็จภายในสัญญา
บึงกาฬ ที่กําหนด

ที่ประชุม รับทราบ

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหาดคําสมบูรณ จังหวัดบึงกาฬ (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุดโคมสองถนน ลานใหอาหารปลาบริเวณริมบึงโขงหลง ทรายถมปรับภูมิทัศน
บริเวณริมบึงโขงหลง) งบประมาณ 3,100,000 บาท เบิกจายแลว 465,000
บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 2,635,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 25 ธันวาคม
2558 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 17 กันยายน 2559

นายชาญชัย  คงทนั ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหาดคําสมบูรณ จังหวัดบึงกาฬ ผลการดําเนินงาน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ ไดประมาณ 95% คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในตนเดือนพฤศจิกายน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด 2559 โดยมีการปรับตามระเบียบ
บึงกาฬ

ที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดอุดรธานี
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 2 กิจกรรม

1.1 ปรับปรุ งแหล งท อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ วศ นํ้ าตกหินตั้ ง  ตํ าบล
กุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ และกอสรางอาคารเรือนนอน) งบประมาณ 2,068,000 บาท
เบิกจาย 1,120,800 บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 947,200 บาท สัญญาเริ่ม
วันที่ 29 มีนาคม 2559 ส้ินสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2559
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เลขานุการ ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนํ้าตกหินตั้ง ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการดําเนินงานไดประมาณ 60% โดยจะมีการคิด
คาปรับตามสัญญา เพราะสัญญาส้ินสุดแลว ขณะน้ีกําลังสงเบิกงานงวดที่ 3 โดย
แบงงวดงานออกเปน 4 งวดงาน

ที่ประชุม รับทราบ

1.2 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าสิงห ตําบลขอนยูง อําเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาศึกษาเสนทางธรรมชาติ และ
กอสรางเรือนนอน) งบประมาณ 2,190,100 บาท เบิกจายแลว 696,534.65
บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 1,493,565.35 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 29 มีนาคม
2559 ส้ินสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2559

เลขานุการ ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าสิงห ตําบลขอนยูง อําเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี มีการขยายสัญญา เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนแบบแปลนตัวอาคาร
คือ ยายหองนํ้าจากดานหลัง เน่ืองจากสถานที่กอสรางไมปลอดภัยกับผูใชบริการ
จึงมีการปรับเปล่ียนแบบตัวอาคาร จึงตองมีการขยายสัญญาออกไปถึงเดือน
ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานได 60% กําลังสงเบิกงานงวดที่ 3 โดยมีการ
แบงงานออกเปน 5 งวดงาน

ที่ประชุม รับทราบ

2. โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 7,950,000 บาท

เลขานุการ โครงการประชาสัมพันธและส ง เสริมการทองเที่ ยวกลุมจั งห วัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 กิจกรรม แบงเปน 2 สวน
คือการผลิต และการเผยแพรส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ ไดแก
รายการโทรทัศน สปอตโฆษณา รายการขาวส้ัน ส่ือหนังสือพิมพ และส่ือ Social
Network งบประมาณ 7,950,000 บาท แบงเปน 10 งวดงาน ผลการ
ดําเนินงาน ผูรับจางไดสงมอบงานแลว 4 งวดงาน ไดแก งานผลิตและเผยแพรส่ือ
ส่ิงพิมพ งานผลิตขาวส้ัน และงานผลิตส่ือ Social Network เบิกจายแลว
1,590,000 บาท กําลังสงเอกสารเบิกจาย 1,590,000 บาท คงเหลือ 6 งวด
งาน งบประมาณ 4,770,000 บาท สัญญาส้ินสุดวันที่ 22 มกราคม 2560 การ
สงเบิกที่ผานมาประกอบดวย ส่ือทางดานหนังสือพิมพ และ Social Network ซึ่ง
ในขณะน้ีมีการจัดทําขาวส้ัน 15 ช้ินงาน และมีการเผยแพรโดยเผยแพรเม่ือวันที่
12 ตุลาคม 2559 และหลังจากน้ัน ทาง กสทช. ไดขอใหงดรายการตามผังปกติ
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ของชองทีวีตางๆ จึงมีผลกระทบตอการนําเสนอขาวส้ัน โดยคาดวาจะมีการเสนอ
ขอขยายสัญญาการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณออกไปอีก

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
4.1 การโอนเปล่ียนแปลงโครงการการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย
ของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอระเบียบ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุมจังหวัด ขอ 1 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย
ของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด (1) การเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ (กิจกรรม พื้นที่ดําเนินโครงการ งบรายจาย เปาหมายโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ)

จั ง ห วั ด ห น อ ง บั ว ลํ า ภู  โ ด ย อํ า เ ภ อ น า วั ง  มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค
ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยว กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวถํ้าเอราวัณ อําเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 11 กิจกรรม งบประมาณ 26,000,000 บาท
เน่ืองจากติดปญหาเรื่องพื้นที่ จึงขอเปล่ียนแปลงเปนการพัฒนาและปรับปรุงถนน
เขาสูแหลงทองเที่ยวถํ้าเอราวัณ อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู

รายละเอียดกิจกรรมเดิม
1.ปรับปรุงระบบไฟฟาข้ันบันได ทางข้ึนถํ้าและภายในถํ้า ปรับปรุง

ที่พักริมทางข้ึนถํ้า และระบบภูมิทัศนภายในถํ้า งบประมาณ 3,600,000 บาท
2.ปรับปรุงภูมิทัศนรอบถํ้า งบประมาณ 3,600,000 บาท
3. ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) กรณีสรางลิฟททางลาดข้ึนสูถํ้า

งบประมาณ 2,000,000 บาท
4.ปรับปรุงอาคารศูนยอาหารและสินคาพื้นเมืองโอท็อป พรอมระบบ

สาธารณูปโภค งบประมาณ 5,000,000 บาท
5. จัดสรางหองนํ้า 40 คูหา งบประมาณ 3,000,000 บาท
6.ฝกอบรมไกดทองถ่ิน งบประมาณ 400,000 บาท
7.สร า ง ศูนยบริ การ ส่ือสารข า วสาร นักท อง เที่ ยว  งบประมาณ

2,000,000 บาท
8. จัดทําปายประชาสัมพันธ งบประมาณ 2,000,000 บาท
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9. จัดทําอีเวนทโฆษณาและจัดการแสดงแสง สี เสียง ตํานานชางสารและ
นางผมหอม งบประมาณ 1,500,000 บาท

10.ปรับปรุงถนนเขาสูถํ้าระยะทาง 2 กม. งบประมาณ 2,500,000
บาท

11.ปรับปรุ งพัฒนาระบบ นํ้าและไฟฟ า  สาธารณูปโภคพื้ นฐาน
งบประมาณ 2,000,000 บาท

ขอเปล่ียนเปน 5 กิจกรรม งบประมาณ 26,000,000 บาท ไดแก
1. กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

- ตอนที่ 1 บานผาอินทรแปลง – บานแสงทองพัฒนา ตําบล
วังทอง ระยะทาง 3,500 เมตร.

- ตอนที่ 2 บานแสงทองพัฒนา ตําบลวังทอง – บานหนองคอ ตําบล
นาแก ระยะทาง 2,000 เมตร

งบประมาณ 14,034,000 บาท
2. กอสรางถนน คสล. สายบานแสงทองพัฒนา ตําบลวังทอง –

บานโคกกระทอ ตําบลนาเหลา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร งบประมาณ 2,110,000 บาท

3. กอสรางถนน คสล. สายหลังภูผาวัง – บานผาอินทรแปลง ตําบลวัง
ทอง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร งบประมาณ
2,326,000 บาท

4. กอสรางถนน คสล. สายแยกบานแสงทองพัฒนา ตําบลวังทอง – ภูรัง
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,518 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรงบประมาณ
3,199,200 บาท

5. กอสรางถนน คสล. สายบานแสงทองพัฒนา ตําบลวังทอง –
บานไทยนิยม ตําบลวังทอง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร งบประมาณ 4,329,900 บาท

รวมงบประมาณ 26,000,000 บาท

นายสุลักษณ  ฐานวิลัย โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง
(แทน) นายอําเภอนาวัง แหลงทองเที่ยวถํ้าเอราวัณ อําเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลําภู จากเดิมมีทั้งหมด

11 กิจกรรม ขอเปล่ียนเปน 5 กิจกรรม เน่ืองจากติดปญหาที่ตั้งของถํ้าเอราวัณยัง
ไมไดขอยุติเก่ียวกับแนวเขต และการที่จะไปดําเนินงานถํ้าเอราวัณอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติ เกอกลอย – นากลาง ทางอําเภอนาวัง จึงขอเปล่ียนแปลงรายการ
เปนการกอสรางถนนเขาสูถํ้าเอราวัณ จํานวน 5 สายทาง และขอปรับเปล่ียน
แกไขเสนที่ทางที่ 5 จากเดิมกอสรางถนน คสล. สายบานแสงทองพัฒนา
ตําบลวังทอง – บานไทยนิยม ตําบลวังทอง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 2,900
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร งบประมาณ 4,329,900 บาท เปล่ียนเปน
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ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. (โดยเสริมผิวแอสทฟลติกคอนกรีต) สายบานแสง
ทองพัฒนา ตําบลวังทอง – บานไทยนิยม ตําบลวังทอง ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
2,900 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร พื้นที่ ไมนอยกวา 11,600 ตร.ม.
งบประมาณ 4,329,900 บาท เน่ืองจากสภาพเดิมมีความชํารุด เหล็กโผล
พื้นผิวมีความเสียหายมา

ที่ประชุม เห็นชอบ

4.2 จังหวัดหนองคายขอยกเลิกการโอนเปล่ียนแปลง โครงการพัฒนาระบบโล
จิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน ตามมติการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่
5/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ตามหนังสือจังหวัด
หนองคาย ดวนที่สุด ที่ นค 0017.2/588 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดย
แขวงทางหลวงหนองคาย ขอถอนเร่ืองการขอเพิ่มระยะทางโครงการดังกลาว
และยืนยันพื้นที่ดําเนินการเดิม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 รายละเอียด ดังนี้

4.3.1 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม
ที่ 0102 ตอน หนองบัว – ทาบอ ระหวาง กม.20+250 – กม.20+965 และ
ระหวาง กม.21+978 – กม.22+858 ระยะทางดําเนินการ 1.620 กิโลเมตร
งบประมาณ 40,000,000 บาท

4.3.2 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่
0102 ตอน หนองบัว – ทาบอ ตอน 1 ระหวาง กม.11+700 – กม.14+000
ระยะทางดําเนินการ 2.300 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ที่ประชุม เห็นชอบใหถอนเรื่อง

4.3 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เลขานุการ กระบวนการในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการประชุมไปแลว จํานวน 2 ครั้ง ครั้ง
แรกเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณามอบหมายใหแตละสวนราชการไป
พิจารณาแตละกิจกรรมที่อยูในแผนพัฒนากล ุมจังหวัด 4 ป หนวยงานไหนจะเปน
หนวยงานรับผิดชอบ โดยใหอยูในมุมมองของการเปนตัวแทนของกลุมจังหวัด
ไมใชเปนตัวแทนของแตละจังหวัด และใหแตละหนวยงานที่รับผิดชอบไปเขียน
รายละเอียดโครงการ โดยไมไดแตกตางจากแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป เพราะใช
โครงการจากแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป มากําหนดรายละเอียดกิจกรรมยอย ทุก
อยางสอดคลองกัน และในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ไดมีการประชุมเพื่อ
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กล่ันกรองโครงการ โดยคณะกรรมการกล่ันกรองโครงการ โดยเนนที่ตอบโจทย
และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัด และวิสัยทัศนของกลุมจังหวัด
โดยใหแตละหนวยงานไปปรับแกตามมติที่ประชุมและส่ิงที่ตองทําควบคูไปดวย คือ
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยมีเกณฑการพิจารณาอยูทั้งหมด 6
ประเด็น

1. รายละเอียดกิจกรรม
2. ความพรอมในการดําเนินงาน
3. ความครอบคลุมของพื้นที่ดําเนินการ
4. ผลที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากกิจกรรม
5. ความเปนไปไดของกิจกรรม
6. ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใชในกิจกรรม
ฝาย เลขาฯ ไดยกร างแผนปฏิบัติ ราชการประจํ าป งบประมาณ

พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่ กําหนด แลวมีการใหคะแนน
เพื่อจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดยไมไดใหความสําคัญของจังหวัดใด
จังหวัดหน่ึง แตใหความสําคัญในภาพรวมของกลุมจังหวัดฯ รายละเอียด ดังน้ี

ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการ
บริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม จํานวน 1 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ
213,953,460 บาท

ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยว เชิงอัตลักษณดานอารยธรรม
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง จํานวน 3
โครงการ 11 กิจกรรม งบประมาณ 955,338,600 บาท

ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสราง
มูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขัน จํานวน 2 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ
197,636,200 บาท

งบบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 5,000,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งส้ิน 1,371,928,260 บาท
โดยมีการจัดลําดับความสําคัญ ดังน้ี
1. กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณผานส่ือบนเสนทาง

(Routes) การทองเที่ยวกลุมจังหวัด งบประมาณ 35,000,000 บาท
2. กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และ

การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Expo)
งบประมาณ 46,156,560 บาท

3. กิจกรรมสงเสริมและสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาผูประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมเขาสูระบบมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม (ISO 14001)
งบประมาณ 8,750,000 บาท
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4. กิจกรรมศูนย เรียนรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อการผลิต
และแปรรูปยางพารา งบประมาณ 52,387,200 บาท

5. กิจกรรมสงเสริมการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และลดตนทุนใหกับผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหิจชุมชน
งบประมาณ 20,000,000 บาท

6. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพดานภาษาและการใหบริการแก
ผูประกอบการ/ผูใหบริการ/เครือขายชุมชน/มัคคุเทศก เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
งบประมาณ 5,000,000 บาท

7. กิจกรรมประชา สัมพันธ สร า งการรับรู กระตุ นการตัด สินใจ
ใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในพื้นที่เพิ่มข้ึน งบประมาณ 9,000,000 บาท

8. กิจกรรมสงเสริมการสรรหาและพัฒนาดานการเล้ียงสัตวพันธุดี
งบประมาณ 30,000,000 บาท

9. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือขายชุมชนดานการ
ทองเที่ยว งบประมาณ 5,000,000 บาท

10. กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาด OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชนบนเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด งบประมาณ
10,000,000 บาท

11. กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและฟนฟูพันธุสัตวนํ้าพื้นถ่ินและสัตว
นํ้าเศรษฐกิจ ตามลุมแม นํ้าในพื้นที่กลุมจังหวัดแบบมีสวนรวม งบประมาณ
18,606,500 บาท

12. กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม
เพื่อเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย งบประมาณ 20,000,000 บาท

13. กิจกรรมสงเสริมการตลาดดานเศรษฐกิจ การทองเ ท่ียว และ
การเกษตรกับประเทศเพื่อนบาน (Expo) งบประมาณ 61,942,200 บาท

14. กิจกรรมเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรดวยการแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ 15,000,000 บาท

15. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาชองทางการตลาดให กับผูผลิต
ผูประกอบการ SMEs /OTOP และวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 2,000,000
บาท

16. กิจกรรมวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการ ส่ิงแวดลอมให กับสถานประกอบการ โรงงาน และนิคมฯ
งบประมาณ 40,000,000 บาท

17. กิจกรรมเทศกาลอาหารดีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งบประมาณ 20,000,000 บาท
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18. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่ อ ให เปนที่ ต องการของ
ตลาดแรงงาน ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ
15,104,700 บาท

19. กิจกรรม Start up ผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอาหารมาตรฐาน
ปลอดภัยและเครื่องหมายQ ใหเปนที่ยอมรับและตรงกับความตองการของตลาด
งบประมาณ 31,527,000 บาท

20. กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมสกายวอคลพระใหญภูคกงิ้ว
อําเภอเชียงคาน งบประมาณ 30,000,000 บาท

21. กิจกรรมพัฒนาฟนฟแูหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญของกลุมจังหวัด งบประมาณ 52,788,000 บาท

22. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สุขอนามัย และส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว
งบประมาณ 51,133,000 บาท

23. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ดินทางการเกษตรบริเวณลุมแมนํ้าโขง
งบประมาณ 15,115,500 บาท

24. กิจกรรมศึกษาความเหมาะสม-สํารวจ-ออกแบบ ระบบระบายนํ้า
หวยหลวงตอนบน งบประมาณ 15,000,000 บาท

25. กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวพุทธชยันตี (ขยายเสาไฟฟาปกเสา
พาดสายแรงสูงและต่ํา ข้ึนวัดดอยเทพสมบูรณ) งบประมาณ 2,505,500 บาท

26. กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวหอยหิน 150 ลานป งบประมาณ
3,218,000 บาท

27. กิจกรรมพัฒนาแหล งทอง เที่ ยว วัด ถํ้า เอรา วัณ งบประมาณ
10,958,000 บาท

28. กิจกรรมกอสรางเสนทางจักรยานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด (ปากชม-สังคม)งบประมาณ 25,000,000 บาท

29. กิจกรรมกอสรางเสนทางจักรยานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัต
ลักษณของกลุมจังหวัด (เลย-นาวัง) งบประมาณ 25,000,000 บาท

30. กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ดานการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณของหนองคาย บริเวณเข่ือนปองกันตล่ิง อ.โพนพิสัย งบประมาณ
22,000,000 บาท

31. กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ดานการทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณของหนองคาย บริเวณเทศบาลเมือง งบประมาณ 30,000,000
บาท

32. กิจกรรมปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนํ้าตกหินตั้ง ต.กุดหมากไฟ
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี งบประมาณ 5,000,000 บาท
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33. กิจกรรมปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าสิงห ต.ขอนยูง อ.กุดจับ
จ.อุดรธานี งบประมาณ 3,000,000 บาท

34. กิจกรรมสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
สูสากล (ตลาดการทองเที่ยว) งบประมาณ 9,000,000 บาท

35. กิจกรรมอนุรั กษพัฒนาและประชาสัมพันธแหล งทอง เที่ ยว
เชิงประวัติศาสตรบานกุดกวางสรอย อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู งบประมาณ
11,236,100 บาท

36. กิจกรรมสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับอัตลักษณ ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหผูประกอบการ ไกด มัคคุเทศก
และชุมชน (มหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธสัญจร ๕ จังหวัดอีสานตอนบน ๑)
งบประมาณ 10,000,000 บาท

37. กิจกรรมงานเทศกาลพรรณไมงามแหงภู มิภาคลุมแม นํ้าโขง
เฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณ 10,000,000 บาท

38. กิจกรรมหลัก กอสรางขยายถนนจาก 2 เลน เปนถนน 4 เลน
เพื่อความปลอดภัยในการคมนาคมและเช่ือมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
งบประมาณ 264,000,000 บาท

39. กิจกรรมหลัก ปรับปรุงพัฒนาซอมแซมถนนสายหลักที่เช่ือมโยงแหลง
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัด งบประมาณ 326,500,000 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ขอช่ืนชมทางทีมงาน ฝายเลขานุการ และประธาน เปนการประชุม กบก.
ประธานเครือขายอาสาสมัคร ที่เดินตามแบบที่รัฐบาลกําหนดไว เปนไปในแนวทางที่ดี เปนบรรทัดฐานในการ
พิทักษส่ิงแวดลอมจังหวัด ทํางานครั้งตอไป
อุดรธานี

นางวัฒนา  พิธรัตน ขอชมเชยเปนการทํางานที่มีเปนระบบ และสามารถจับตองได และ
ประธานศูนยประสานงานองคกร รบกวนใหไปดูเกณฑการใหคะแนน อาจจะมีการปรับเปล่ียนเกณฑการใหคะแนน
เอกชนจังหวัดอุดรธานี ใหมอีกครัง้หน่ึง เพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ ณัฐพงศ  คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ  คําวงศปน)
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด


