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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 4/2559

ในวันศุกร ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอดุรธานี



1. นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายสมบูรณ  ศิริเวช รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

3. นายบัญญัติ  ศรีอุทัย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

4. นายจํารัส  นาแฉลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

5. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

6. นายรักสกุล   สุริโย เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางสาวมณีวรรณ  พรหมพุทธา (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นางสาวไพรวัลย ปชชามาตร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นางสาวพรรณี  วงศสงา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
11. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
12. นายอํานวย กลมกล้ิง (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นางสุรัตดาร  นิลหม่ืนไวย ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
14. นางพิสมัย  นามแดง เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายวิโรจน  พิเภก พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
16. นายเสริมชัย ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
17 . นายมนตรี หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
18. นายประเทศ แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
19. นายสมภพ  สุนันทา (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
20. นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

22. จสอ.ฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

23. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

24. นายวรพจน  สุขสําราญ (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

25. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ ส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

26. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
27. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจังหวัด

อุดรธานี
กรรมการ

28. นางเกษร  บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรมการ

29. นายสุริยัน  เหลาสุอาจ (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

30. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและเลขานุการ
31. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/

หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
33. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
34. นางสาวเสาวลักษณ ตุแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
2. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
3. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
4. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ

7. ด.ต.เจนศึก  สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดภารกิจ

8. นางสวรรค  บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
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9. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ ติดภารกิจ

10. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
11. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
12. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
13. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ
14. หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
ติดราชการ

15. หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายโนรี  ตะถา (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
2. นายสมชาติ  แจงกลาง (แทน) สหกรณจังหวัดอุดรธานี
3. นายทินกร  แสงอาวุธ นายชางชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานอุดรธานี
4. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
5. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
6. นายวีระภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
7. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
8. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
9. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
10. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
11.นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
12. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 15.30 น. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2559

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 3/2559
เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ครั้งที่ 3/2559 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559
โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทาน ตามหนังสือที่
มท 0224(อด)/ว 2615 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559และไดเผยแพรลงบน
เว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ :
การประชุม ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ัน หากกรรมการทานใดประสงค
จะปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอให
รับรองรายงานการประชุม

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 สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลดําเนินงานพบวา
ปจจุบัน ผลดําเนินการอยูที่รอยละ 60 โดยแบงเปน การกอสรางหอดูนก และ
ทางเดินธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมไดตอกเสาเข็มเสร็จเรียบรอยแลว ขณะน้ีอยู
ระหวางการเทคานคอนกรีตของคานคอดิน

นายโนรี  ตะถา เน่ืองจากผูรับจางรายเดิมไดทิ้งงาน การดําเนินงาน ณ ปจจุบัน เปนผูรับ
(แทน) ผูอํานวยการ จางรายใหม ซึ่งขณะน้ี ดําเนินการไปแลว 60% โดยสัญญาจะส้ินสุดวันที่ 25
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 กันยายน 2559 คาดวาจะแลวเสร็จภายในระยะเวลาทีสั่ญญากําหนด
(อุดรธาน)ี

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 สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลดําเนินงานพบวา
ปจจุบันผลการดําเนินงาน เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการตรวจรับงานงวด
สุดทาย

นายทินกร แสงอาวุธ ขณะน้ีการดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางการเบิกจาย
(แทน) ผอ.โครงการ งบประมาณ
ชลประทานอุดรธานี

ประธาน การดําเนินงานโครงการลาชา เน่ืองจากเหตุผลใด

นายทินกร แสงอาวุธ ผูรับจางไมเขาดําเนินการตามแผนงาน จึงทําใหการดําเนินการลาชา
(แทน) ผอ.โครงการ
ชลประทานอุดรธานี

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 สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลดําเนินงานพบวา
งานแบงเปน 2 สวน คืองานขุดลอก และงานกอสรางอาคารประกอบ ซึ่งงานขุด
ลอกดําเนินการแลวเสร็จแลว ปจจุบันคงเหลืองานกอสรางอาคารประกอบ การ
ดําเนินงานลาชาเน่ืองจากติดขัดปญหานํ้าทวม จึงทําใหไมสามารถทําการกอสรางได
โดยโครงการชลประทานอุดรธานีไดมีการเรงรัดใหผูรับจางเรงดําเนินการกอสราง
อาคารประกอบสวนที่เหลือ
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นายทินกร แสงอาวุธ กิจกรรมขุดลอกหนองบอหอ มี 2 กิจกรรม ไดแกงานขุดลอก และงาน
(แทน) ผอ.โครงการ กอสรางอาคารประกอบ ซึ่งงานขุดลอก ผลการดําเนินงานได 100% แลว
ชลประทานอุดรธานี คงเหลืออาคารประกอบ และอาคารทอรับนํ้าเทาน้ันที่ยังไมแลวเสร็จ คาดวา

จะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559

ประธาน สัญญาส้ินสุด 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งคาปรับนาจะเกิน 10 % แลว หนวย
ดําเนินงานตองแจงใหผูรับจางทราบ

นายทินกร แสงอาวุธ โครงการชลประทานไดแจงไปยังผูรับเหมาเรียบรอยแลว ซึ่งการ
(แทน) ผอ.โครงการ ดําเนินการได 95 % และเรงรัดใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน
ชลประทานอุดรธานี 2559 ซึ่งขณะน้ีผูรับจางไดเขาพื้นทีเ่พื่อดําเนินงานแลว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อทราบ
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
วาะระที่ 4.1 งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

วาระที่ 4.2 งบประมาณตาม พรบ. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เลขานุการ การช้ีแจงงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยขออนุญาต
ที่ประชุมสรุปหัวขอการประชุม วาระ 4.1 และ วาระ 4.2 ไปพรอมกัน คือ

วาระ 4.1 จะเปนงบประมาณ ที่เสนอขอไปทั้งหมด 1,096,119,400
บาท โดยเสนอผานการกล่ันกรองจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสงตอไปยังสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณารายละเอียด
และความพรอมของโครงการ

วาระที่ 4.2 งบประมาณคงเหลือที่ตองไปช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการฯ
จํานวน 385,534,200 บาท ซึ่ง ณ ปจจุบันทราบวากําหนดกรอบเวลา
การช้ีแจงตอคณะกรรมการธิการฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 แตไดรับการ
ประสานเปนการภายในวาจะมีการเ ล่ือนการประชุมคณะกรรมาธิการฯ
เปนวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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จะไดติดตามความคืบหนาในการจัดประชุม ดังกลาวซึ่งมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา ทั้งน้ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรวมรวบขอมูล
เพื่อนําเสนอใหทานผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัดฯ
เรียบรอยแลว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดยขอนําเรียนขอมูลในสวนของงบประมาณ 385,534,200 บาท
โดยมีรายละเอียดแยกเปนรายจังหวัด ดังน้ี

- จังหวัดอุดรธานี 43,267,400 บาท
- จังหวัดหนองบัวลําภู 54,638,800 บาท
- จังหวัดเลย 72,597,000 บาท
- จังหวัดบึงกาฬ 83,031,000 บาท
- จังหวัดหนองคาย 127,000,000 บาท

ทั้งน้ี งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสามารถแบงตามประเด็นยุทธศาสตร
ไดดังน้ี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว จํานวน
361,445,200 บาท ซึ่งจะเปนโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยว
เช่ือมโยงอาเซียน จํานวน 306,228,000 บาท และโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 55,217,200 บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่ ม ขีดความสามารถการลงทุนของ
ผูประกอบการในด านการผลิต  การค า  และการบริ การ  งบประมาณ
19,089,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหครบวงจร
และไดมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดไมผานการพิจารณา จากการ
ประสานกับสวนกลาง เหตุผลที่โดนปรับลดงบประมาณ คือ การขาดความพรอม
ของโครงการโดยเฉพาะโครงการที่เปนการกอสรางโครงสรางพื้นฐานแตขาด
ปร 4,ปร 5 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสํานักงบประมาณ จึงไดตัดลดงบประมาณเน่ืองจากเหตุผลดานความพรอม
ของพื้นที่ในการดําเนินงาน

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เพื่อพิจารณา
5.1 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอใชเงินเหลือจายเพื่อดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

หนังสือส่ังการ/ขอระเบียบ หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุดที่ นร 1203.2/ว 12 ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 2559 สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุการ ก.น.จ. แจงใหกลุม
จังหวัดฯ ที่มีความประสงคขอใชงบประมาณเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ทั้งกรณีที่มีผลกระทบตอแผนฯ และไมมีผลกระทบตอแผนฯ ไดตรวจสอบ
ผลการดําเนินการในกรณีดังกลาวใหครบถวน และจัดสงคําขอใหสํานักงาน ก.พ.ร.

เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดแจงจังหวัดตางๆ ภายในกลุม
จังหวัดฯ เพื่อรวบรวมคําขอการใชเงินเหลือจายดังกลาว ซึ่ งคงเหลือเงิน
งบประมาณเหลือจาย รวม 550,000 บาท (หาแสนหาหม่ืนบาทถวน) จาก
โคร งการประชา สัมพั นธ และส ง เ สริ มกา รท อง เที่ ย วก ลุ มจั งห วัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 โดยมีจังหวัด
ขอใชเงินงบประมาณเหลือจายฯ รายละเอียด ดังน้ี

(1) จังหวัดอุดรธานี
ขอใชงบประมาณ 550,000 บาท (หาแสนหาหม่ืนบาทถวน) เพื่อ

ดําเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรสําคัญ (ขาว
ออย มันสําปะหลัง ยางพารา) กิจกรรม : จางเหมาติดตั้งเครื่องช่ัง ขนาด 3 X 8
เมตร พิกัด 50 ตัน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสหกรณการเกษตรมีการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการและเพิ่มบทบาทจากผูผลิตสินคาทางการเกษตร เปน
สหกรณที่สามารถรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกเกษตร หรือเกษตรกร
ทั่วไป ดําเนินงานโดยสํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี

ประธาน ในสวนของจังหวัดในกลุมจังหวัดไมมียอดเงินเหลือจายเลยใชหรือไม และ
วงเงินที่ขอใชตองไมเกิน 100,000 ดวยหรือไม

เลขานุการ ไดประสานกับสํานักงบประมาณเรียบรอยแลว โดยดูจาก พรบ.โอนกลับ
ประกอบกับเปนเงินเหลือจายที่ เปนงบดําเนินงานไม ใชงบลงทุนที่ ไม เ กิน
100,000 บาท ซึ่งสามารถดําเนินการได

นายสมชาติ  แจงกลาง รายละเอียดการขอใชเงินเหลือจาย วงเงินงบประมาณ จํานวน
(แทน) สหกรณจังหวัดอุดรธานี 550,000 บาท เม่ือดําเนินการจัดซื้อเครื่องช่ังขนาด 3 X 8 เมตร พิกัด 50 ตัน

เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหกับกลุมสมาชิกเกษตรกรที่มีความพรอมใน
การบริหารจัดการซึ่งไดรับการจัดไปแลวในสวนของลานตาก สําหรับยุงฉางของเดิม
มีอยูแลว แตยังขาดตาช่ัง ก็จะครบทั้งหมด ซึ่งเปนการยกระดับสินคาของสหกรณ
การเกษตรวังสามหมอ และสามารถดําเนินการชวยเหลือสมาชิกสหกรณไดมาก
ยิ่งข้ึน
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ทั้งน้ี สหกรณการเกษตรวังสามหมอมีจํานวนสมาชิก 3,000 คน
ทุนดําเนินการประมาณ 500 ลานบาทเศษ มีเงินทุนหมุนเวียนในรอบป
ที่ผานมา จํานวนถึง 300 ลานบาท โดยมีธุรกิจรับซื้อ ขาว มันสําปะหลัง
และโคขุน โดยถาไดรับการจัดสรรเครื่องช่ังแลวจะดําเนินการซื้อมันสําปะหลังจาก
สมาชิกในกลุม เพื่อจัดทําผลิตภัณฑแปรรูปเปนมันสะอาด เพื่อจําหนายใหกับ
สมาชิกที่เล้ียงโคขุน โดยปจจุบันสมาชิกไดซื้อมันสําปะหลังจากเอกชนในราคาที่
คอนขางสูง แตถาสหกรณรับซื้อแลวแปรรูปเองก็จะทําใหราคาถูกลง เปนการลด
ตนทุนในการผลิตลง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

5.2 เพื่อพิจารณาติดตามสถานการณการเบิกจายเงินงบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุมจังหวัดฯ

งบประมาณท่ีไดรับ PO
(คงเหลือจาก พรบ.โอนกลับ) คางจาย

บึงกาฬ 96,899,200 36,082,500 60,141,270 59.34
เลย 124,718,000 89,976,000 34,020,964.00 26.60
หนองคาย 61,032,040 5,072,620 54,990,258.00 82.03
หนองบัวลําภู 65,362,300 61,991,200 3,041,100 4.19
อุดรธานี 58,775,959 6,513,595 37,208,070 40.72

รวม 406,787,499 199,635,915 189,401,662 46.56

จังหวัด เบิกจาย รอยละ

เลขานุการ จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา และขอใหจังหวัดไดช้ีแจงสถานะ
โครงการที่ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายเปนรายโครงการ (รายละเอียด
ผลการเบิกจายรายโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบรายจังหวัด ที่เสนอมาพรอม
น้ี)

นายจํารัส  นาแฉลม จังหวัดบึงกาฬ มีผลการเบิกจายจํานวน 60,141,270 บาท คงเหลือ
ผูอํานวยการกลุมงาน ที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 36,082,500 บาท ไดแก
ยุทธศาสตรและขอมูล - โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงการคาชายแดน
เพื่อการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ทางหลวงหมายเลข 2026 CS.0100 ตอนหนองหิ้ง-เหลาหลวง อําเภอเซกา
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ ระหวาง กม.17+000 - กม.19+113 ระยะทาง 2.113
บึงกาฬ กิโลเมตร งบประมาณ 39,507,200 บาท วงเงินงบประมาณในสัญญา

39,350,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 24
มกราคม 2560 ผลการดําเนินงานได 40% เบิกจายแลว 5,902,500 บาท
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คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 33,447,500 บาท คาดวาจะแลวเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2559 เหตุผลที่ดําเนินการลาชาเน่ืองมาจากมีการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ คือการปรับปรุงระยะทาง

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหาดคําสมบูรณ งบประมาณ 3,116,000
บาท วงเงินงบประมาณในสัญญา 3,100,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 25
ธันวาคม 2558 ส้ินสุดสัญญา 22 กรกฎาคม 2559 ผลการดําเนินงานได
60 % เบิกจายแลว 465,000 บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 2,635,000 บาท
เหตุผลที่ดําเนินการลาชาเน่ืองมาจากประชาชนบริเวณใกลเคียงไมยอมใหเขาพื้นที่
ดําเนินงาน แตปจจุบันไดมีการทําความเขาใจ และเห็นชอบใหดําเนินการไดแลว

ที่ประชุม รับทราบ

นายบัญญัติ  ศรีอุทัย จังหวัดเลย มีผลการเบิกจายแลว จํานวน 34,020,964 บาท คงเหลือ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย ที่ยังไมเบิกจาย 89,976,000 บาท ไดแก
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย - ทางจักรยานตอน 1 เสนทาง เมืองเลย-สนามบิน  สายทาง 201 ตอน

ควบคุม 0404 ตอน  ปากปวน - ปากภู จังหวัดเลย ระหวาง กม.325+450 –
กม. 328+950 (ดานซายทาง) ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร งบประมาณ
9,753,700 บาท วงเงินในสัญญา 9,727,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31
มีนาคม 2559 ส้ินสุดวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ผลการดําเนินงาน 53.53 %
ผลการดําเนินงานอยูระหวางลงช้ันหินคลุก คาดวาจะแลวเสร็จภายในสัญญา

- ทางจักรยานตอน 2 เสนทาง สนามบิน – ปากปวน สายทาง 201
ตอนควบคุม 0404 ตอน  ปากปวน-ปากภู จังหวัดเลย ระหวาง กม.321+950–
กม.325+450 (ดานซายทาง) ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร งบประมาณ
9,739,300 บาท วงเงินในสัญญา 6,684,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31
มีนาคม 2559 ส้ินสุดวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ผลการดําเนินงาน 55.55 %
ผลการดําเนินงานอยูระหวางลงช้ันหินคลุก คาดวาจะแลวเสร็จภายในสัญญา

- พัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวอาเซียน สายทาง 211
ตอนควบคุม 0202 ตอน  ปากชม – เชียงคาน จังหวัดเลย ระหวาง กม.
161+000 – กม. 163+680 ระยะทาง 2.680 กิโลเมตร งบประมาณ
31,419,800 บาท วงเงินในสัญญา 30,615,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31
มีนาคม 2559 ส้ินสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผลการดําเนินงาน 25.06 %
ผลการดําเนินงานอยูระหวางลงช้ันหินคลุก คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2559
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- ปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายทาง บานปากปวน –
บานฟากนา (ทางเล่ียงเมือง) งบประมาณ 40,000,000 บาท วงเงินในสัญญา
39,950,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 5 เมษายน 2559 ส้ินสุดวันที่ 2 กันยายน
2559 ผลการดําเนินงาน 37 % ผลการดําเนินงานอยูระหวางลงช้ันหินคลุก
คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559

ที่ประชุม รับทราบ

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ จังหวัดหนองคาย มีผลการเบิกจายแลว จํานวน 54,990,259 บาท
ผูอํานวยการกลุมงาน คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 5,072,620 บาท ไดแก
ยุทธศาสตรและขอมูล - โครงการจัดทําลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว อําเภอโพนพิสัย
เพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 5,000,000 บาท วงเงินในสัญญา
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด 4,009,500 บาท ส้ินสุดวันที่ 20 กันยายน 2559 ผลการดําเนินงาน 30 %
หนองคาย คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559 เบิกจายแลว 940,500 บาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวพระธาตุบุ ตําบลปะโค อําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (กอสรางหองนํ้า ลานจอดรถคอนกรีตเสริม
เหล็ก) งบประมาณ 3,000,000 บาท วงเงินในสัญญา 2,740,500 บาท ส้ินสุด
วันที่ 20 กันยายน 2559 ผลการดําเนินงาน 30 % คาดวาจะแลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2559 เบิกจายแลว 1,676,880 บาท

ที่ประชุม รับทราบ

นายสมบูรณ  ศิริเวช จังหวัดหนองบัวลําภู มีผลการเบิกจายแลว จํานวน 3,041,100 บาท
รองผูวาราชการจังหวัด คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 61,991,200 บาท ไดแก
หนองบัวลําภู - โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย นภ. 4022แยกทางหลวงหมายเลข
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด 2146 - บานอูบมูง อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ระยะทาง 2.100
หนองบัวลําภู กิโลเมตร งบประมาณ 9,897,900 บาท เบิกจายแลวเสร็จ

- ปรับปรุงขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคําไฮ -
วังสําราญ  อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางกม.69+000 - กม.
71+554 ระยะทาง 2.554 กิโลเมตร งบประมาณ 58,640,300 บาท
วงเงินในสัญญา 54,879,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 30 มีนาคม 2559
ส้ินสุดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ผลการดําเนินงาน 20 % คาดวาจะแลว
เสร็จภายในสัญญา
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- ขุดลอกคําปลาหลาย บานภูพานทอง หมูที่ 2 ตําบลหนองบัว อําเภอ
เมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 118,740 ลูก
บาศกเมตร เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนํ้าตกเฒาโต งบประมาณ 2,387,400
บาท สงมอบงานจางแลว แตคณะกรรมการไปตรวจรับงานยังไมถูกตองตาม
โครงการ

- โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
งบประมาณ 200,000 บาท ไดตัวผูรับจางแลว กําลังดําเนินงานตามโครงการ

- โครงการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract farming)
งบประมาณ 1,121,300 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจายเรียบรอยแลว

ที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ จังหวัดอุดรธานี มีผลการเบิกจายแลว จํานวน 37,208,070 บาท
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 19,128,749 บาท ไดแก

- ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนํ้าตกหินตั้ง ตําบลกุดหมากไฟ
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาเสนทางศึกษา
ธรรมชาติ และกอสรางอาคารเรือนนอน) งบประมาณ 2,068,000 บาท เบิกจาย
แลว 280,200 บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 1,787,800 บาท กําลังสงมอบ
งานในงานงวดที่ 3

- ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าสิงห ตําบลขอนยูง อําเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาศึกษาเสนทางธรรมชาติ และกอสราง
เรือนนอน) งบประมาณ 2,190,099 บาท สัญญาส้ินสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2559
มีปญหาในเรื่องความแข็งแรงของหองนํ้าในอาคารเรือนนอน และไดมีการแกไข
ปรับปรุงแบบในสัญญาใหม จึงยังไมมีการเบิกจายงบประมาณ

- โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
งบประมาณ 8,700,000 บาท วงเงินในสัญญา 7,950,000 บาท เริ่มสัญญา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 22 มกราคม 2559 คาดวาจะ
แลวเสร็จภายในสัญญา

- โครงการพัฒนาระบบการผลิตโคเน้ือ งบประมาณ 5,830,760 บาท
เบิกจายแลว 804,210 บาท

ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

เลขานุการ ขอรายงานความคืบหนาการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งหลังจากที่
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเสร็จ
เรียบรอยแลว ไดมีการจัดประชุมคณะทํางานไปแลว จํานวน 2 ครั้ง คือเม่ือวันที่
16 มิถุนายน 2559 ณ หองประชุมกรมหลวงประจักษ จังหวัดอุดรธานี และใน
ระหวางวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559 ณ วรัญญารีสอรท จังหวัดเลย โดยไดมี
การระดมความคิดเห็นในที่ประชุมซึ่งฝายเลขานุการกําลังประมวลผลขอมูลความ
คิดเห็น และขอเสนอแนะ กับทางอาจารยที่ปรึกษา โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะมีการ
แจงการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป และแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยางเปนทางการ ผานระบบวีดิโอทางไกล ใน
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เพื่อแจงแนวทางในการจัดทําตอไป และในวันที่ 10
สิงหาคม 2559 สภาพัฒนฯ ไดเชิญผูแทนจังหวัดและกลุมจังหวัดประชุมกําหนด
ตัวช้ีวัดแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป และแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยตองมีความเช่ือมโยงและสอดคลองกัน หลังวันที่ 10
สิงหาคม 2559 ทางฝายเลขานุการจะไดรางแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สมบูรณ
พรอมที่จะสงใหจังหวัดเปนฝายดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
ภายในจังหวัด กลุมจังหวัดฯ ไมสามารถดําเนินการไดเองตองรอจังหวัดดําเนินการ
เม่ือไดรับการตอบรับแลว กลุมจังหวัดฯ ตองนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหน่ึง
หลังจากน้ันกลุมจังหวัดฯ จะไดนําเขาที่ประชุม ก.บ.ก. เพื่อขอความเห็นชอบอีก
ครั้งหน่ึง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายสุริยัน  เหลาสุอาจ เน่ืองจากเวลาที่มีจํากัด การประชุมกลุมยอยอาจจะไมไดสาระสําคัญ
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุม ที่ครบถวน และควรจัดใหมีเลขาฯ ประจํากลุมแตละกลุมเพื่อสรุปประเด็นตางๆ
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง ที่ไดจากการประชุมฯ ดวย
เหนือตอนบน 1
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ประธาน ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่ไดเสนอความ
คิดเห็นตางๆ ที่มีประโยชนในการประชุมวันน้ี ไดเวลาสมควรขอปดประชุม

มติที่ประชุม รับทราบถือปฏิบัติ

ปดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือ ณัฐพงศ  คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ  คําวงศปน)

หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด


