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ประกาศกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
เรื่อง รายชื่อและองคประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ)
....................................................
ตามที่ ก ลุ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ๑ ได มี ป ระกาศแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อทําหนาที่ตามมาตรา 13 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ตามประกาศกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 เรื่อง รายชื่อและองคประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู บึงกาฬ) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 นั้น
เนื่ อ งจากคณะกรรมการ ก.บ.ก. ในส ว นของผู แ ทนหั ว หน า ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด ใน
กลุมจังหวัดฯ จังหวัดละ 2 คน และผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดละ 2 คน ที่มีผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ตามที่
ก.น.จ. กําหนด (มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป) ครบกําหนดในวาระ จํานวน 20 ราย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2560 ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
อาศัยอํานาจภายใตหลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งผูแทนฝายตางๆ ในคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ตามมาตรา 12 และ 13 ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ ฉบับลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2552 เรื่องการกําหนดองคกรภาคประชาสังคมอื่นและการกําหนดจํานวน
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารได ม าซึ่ ง ผู แ ทนฝ า ยต า งๆ ในคณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการและ
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบู ร ณาการ ฉบั บ ลงวั น ที่ 18 เมษายน 2554 เรื่ อง การจั ด ตั้ งกลุ มจั ง หวั ด และกํ าหนดจั งหวั ด ที่ เ ป น ศู น ย
ปฏิ บั ติ ก ารของกลุ ม จั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ 2) จึ งขอยกเลิ กประกาศกลุ มจั งหวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1
ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2557 และขอประกาศรายชื่อและองคประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวั ด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลําภู
บึงกาฬ) โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. องคประกอบ
1.1 ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1.2 ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
รองประธานกรรมการ
1.3 ผูวาราชการจังหวัดเลย
รองประธานกรรมการ
1.4 ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
รองประธานกรรมการ
1.5 ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
รองประธานกรรมการ
1.6 ผูแทนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในกลุมจังหวัด จังหวัดละ 2 คน
ที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง ดังนี้
1.6.1 เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
1.6.2 พาณิชยจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
/1.6.3 เกษตรและสหกรณ...
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1.6.3 เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
1.6.4 สหกรณจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
1.6.5 เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
กรรมการ
1.6.6 ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1
กรรมการ
1.6.7 ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
1.6.8 เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
1.6.9 เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
1.6.10 พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
1.7 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดในกลุมจังหวัดทุกจังหวัด ดังนี้
1.7.1 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
1.7.2 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
1.7.3 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย
กรรมการ
1.7.4 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
1.7.5 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
1.8 นายกเทศมนตรีในกลุมจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ดังนี้
1.8.1 นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
1.8.2 นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
1.8.3 นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย
กรรมการ
1.8.4 นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู กรรมการ
จังหวัดหนองบัวลําภู
1.8.5 นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
1.9 นายกองคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัด จังหวัดละ 1 คน ดังนี้
1.9.1 นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี กรรมการ
จังหวัดอุดรธานี
1.9.2 นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
กรรมการ
จังหวัดหนองคาย
1.9.3 นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง
กรรมการ
จังหวัดเลย
1.9.4 นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง กรรมการ
จังหวัดหนองบัวลําภู
1.9.5 นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง
กรรมการ
จังหวัดบึงกาฬ
1.10 ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดละ 2 คน (ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป)
1.10.1 นายภาคภูมิ ปุผมาศ
กรรมการ
ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี
1.10.2 นางวัฒนา พิธรัตน
กรรมการ
ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจังหวัดอุดรธานี
/1.10.3 นายวิษณุ...
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1.10.3 นายวิษณุ พิลาสุทธิ์
กรรมการ
ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจังหวัดหนองคาย
1.10.4 นายอารี วิพบุตร
กรรมการ
ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
1.10.5 นายเชิด สิงหคําปอง
กรรมการ
ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน จังหวัดเลย
1.10.6 นางพิสมัย สันหาชนานันท
กรรมการ
ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย
1.10.7 นายเกรียงไกร ไทยออน
กรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลําภู
1.10.8 นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง
กรรมการ
ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู
1.10.9 นางใบ ฮาดดา
กรรมการ
ผูชวยคนพิการศูนยบริการคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ
1.10.10 นายอรุณ วัดโสภา
กรรมการ
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ
1.11 ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน จํานวน 2 คน ดังนี้
1.11.1 ประธานหอการคากลุมจังหวัด
กรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1.11.2 ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
กรรมการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1.12 ขาราชการกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง จํานวน 1 คน
(รองผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดที่ไดรับแตงตั้ง) กรรมการและเลขานุการ
1.13 หัวหนาสํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัด ดังนี้
1.13.1 หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.13.2 หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.13.3 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.13.4 หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการและผูชวยเลขานุการ
1.13.5 หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
2. อํานาจหนาที่ ตามมาตรา 13 แหงพระราชกฤษฎีกาวาด วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ดังนี้
2.1 วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการในกลุมจังหวัดเปนไป
ตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กําหนด
2.2 จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อรับฟงความคิดเห็น
/2.3 สงเสริม...
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2.3 สงเสริม ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ
เอกชน และแกไขปญหาภายในกลุมจังหวัดระหวางกลุมจังหวัด เพื่อใหการพัฒนาเปนไปตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด
อยางยั่งยืน
2.4 วิเคราะห บูรณาการ และใหความเห็น ชอบรายละเอี ยดการปฏิบัติการตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด และคําของบประมาณกลุมจังหวัด กอนนําเสนอตอ ก.น.จ.
2.5 กํากับ ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และรายงาน ก.น.จ.
2.6 แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่มอบหมาย
2.7 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
ลงชื่อ

ชยาวุธ จันทร
(นายชยาวุธ จันทร)
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ประธาน ก.บ.ก. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

