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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
คร้ังที่ 1/2559 

วันอังคารที่ 1  มีนาคม  2559 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมอุดรธานี ช้ัน 3 โรงแรมบานเชียง อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

 
 
 

1. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/ 
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมบูรณ  ศิริเวช รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 

รองประธาน
กรรมการ 

3. นายบัญญัติ  ศรีอุทัย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 
 (แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธาน
กรรมการ 

4. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ  

รองประธาน
กรรมการ 

5. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย/ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 

รองประธาน
กรรมการ 

6. นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายประเสริฐ  ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8.นางสาวไพรวัลย  ปชชามาตร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นางชลทิชา  ลัดดาวัลย พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
10. นายสมบูรณ  พฤกษกันทรากร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายเมธี  อุนชวย (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ท่ี 1 กรรมการ 
12. นายชาญยุทธ  วันด ี พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
13. นางสุรัตดาร  นิลหม่ืนไวย ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
14. นายวิโรจน  พิเภก พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายเสริมชัย  ลี้เขียววงศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
16. นายมนตรี หมวกไสว (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
17. นายประเทศ แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 

18. นพ.ศราวุธ  สันตินันตรักษ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
19. นายสุรพงษ  ศรีปยะพันธุ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
20. นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
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21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

22. นายชวลิต  จบด ี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ 
23. นายคํากอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวลําภู 
กรรมการ 

24. จสอ. ฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง   
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

25. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ  
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

26. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี 

กรรมการ 

27. นางวัฒนา พิธรัตน  ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน 
 จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

28. ด.ต.เจนศึก  สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จังหวัด
หนองคาย 

กรรมการ 

29. นางสวรรค  บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
30. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
31. นางเกษร  บุดดา  ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

หนองบัวลําภู 
กรรมการ 

32. นายสมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์ (แทน) หอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

กรรมการ 

33. นายปานทอง  สระคูพันธ  หัวหนาสํานักงาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

34. นายพิชัย  พาศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

35. นายวสันต  ไทยสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

36. นายจํารัส  นาแฉลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 
 

1. เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง  
จังหวัดหนองบัวลําภู 

กรรมการ ติดราชการ 

5. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
7. นายเชิด สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน   

จังหวัดเลย 
กรรมการ ติดภารกิจ 

8. นางพิสมัย สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
9. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
10. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  กรรมการ ติดภารกิจ 

 
ผูเขารวมประชุม  
  
1. นางสาววนิดา  กองหลา นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี 
2. นายสมเด็จ  จําป นักวิชาการปาไมชํานาญการ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 
3. นายปญญา  ติดมา นักวิชาการปาไมชํานาญการ สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 10 (อุดรธานี) 
4. นายณัฐพล  นันทะมิตร นายชางชลประทานปฏิบัติงาน  โครงการชลประทานอุดรธานี 
5. นายสมหวัง บุตรแกว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
6. นางอนานันทณ  คํามาศ จพง.ธุรการชํานาญงาน 
7. นายประเดิม  วงศกรกิจ ผอ.กลุมจัดตั้งและสงเสริมสัตว 
8. นายสมชาติ  แจงกลาง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
9. นายชัยพันธุ  ทิพยโยธาดล  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี 
10. นายณรงคชัย  ศรีดาวเรือง สัตวแพทยอาวุโส สนง.ปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี 
11. นายเชาววรรณ  กราบไกรแกว นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สนง.จังหวัดเลย 
12. นายสุธี ศรีทัดจันทรา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนง.จังหวัดเลย 
13. นายพรชัย  ศรีบุรินทร พนง.ทรัพยากรบุคคล สนง.จังหวัดเลย 
14. นายณัฐพงษ  มีโสภา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายแผนแผน สนง.จังหวัดเลย 
15. นายณัฐกรณ  สองเมืองสุข นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน สนง.จังหวัดเลย 
16. นายเกษม  สัจจารักษ ทางหลวงชนบทเลย 
17. นายปราโมทย  ปรีพล หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัด 
18. นายพินิตย โนวา นักวิชาสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สนง.เกษตรจังหวัด 
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19. นายอํานาจ  หงสภักดี หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
20.นายชัยวัฒน  ภูมิวุฒ ิ (แทน)โยธาธิการแผลผังเมืองจังหวัดหนองคาย 
21.นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
22. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
23. นางลดาวัลย  โภคานิตย นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
24. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
25. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาท่ีสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
26. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาท่ีสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
27. นางสาวศิรินภา วิเศษศิริ เจาหนาท่ีสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
28.นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาท่ีสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
29. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาท่ีสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง  ประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

ประธาน   นายกรัฐมนตรี มีกําหนดการเดินทางมาตรวจราชการ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุดรธานี วันท่ี 18 มี.ค. 2559 เพ่ือพบปะและเยี่ยมเยือน
ประชาชน รวมท้ังเรงรัดติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวน
พรอมท้ังรับทราบปญหาและแนวทางการแกไขของพ้ืนท่ี ตลอดจนจัดใหมี
การประชุมปรึกษาหารือรวมระหวางนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.
สวนกลาง และ กรอ.กลุมจังหวัด ดวย   

ท่ีประชุม    รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งท่ี 6/2558  
   สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันพุธท่ี 20 
พฤศจิกายน 2558 โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการ
ทุกทาน ตามหนังสือท่ี มท 0224(อด)/ว 04942 ลงวันท่ี 15  ธันวาคม 
2558และไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯท่ี 
www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก. เพ่ือให

ทานตรวจสอบ แลวนั้น หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไขให
แจงท่ีประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  
3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว เลขานุการไดสรุปผล              
การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557               
ซ่ึงไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2557                  
เปนงบบริหารจัดการ 5 ลานบาท และเปนงบพัฒนาฯ 325 ลานบาท               
รวมท้ังสิ้น 330 ลานบาท เบิกจาย 327.512 ลานบาท (รอยละ 99) 
คงเหลือยังไมเบิกจาย 2.49 ลานบาท นั้น 

  ปจจุบันมีผลการดําเนินงาน แลวเสร็จ 8 โครงการ (60รายการ)                 
อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ (2รายการ)  ยังไมมีรายงานผลการ
เบิกจายเพ่ิมเติมจากเดิม 

  จังหวัดอุดรธานี 
1. พัฒนาแหลงทองเท่ียวเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป 

ต.เชียงแหว อ.กุมภวาป และ ต.อุมจาน อ.ประจักษศิลปาคม จ.อุดรธานี  
งบประมาณ 3,000,000 บาท แยกเปนงบดําเนินงาน 1,109,000 
บาท ซ่ึงเบิกจายแลวเสร็จ ท่ีเหลือเปนงบลงทุนคากอสราง 1,891,000 
บาท กอหนี้ผูกพัน 1,888,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 13 มิถุนายน 
2558 ปจจุบันยังไมมีการเบิกจายในสวนของงบลงทุน 

นายปญญา  ติดมา    สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 10 ไดแจงใหผูรับจางรายเดิม 
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหาร  เปนผูท้ิงงานราชการแลว เนื่องจากผูรับจางไมไดดําเนินการตามสัญญา 
พ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 10 (อุดรธาน)ี จาง โดยสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 10 ไดมีหนังสือแจงเรงรัดใหผูรับจาง

ดําเนินงานและลวงเลยระยะเวลาตามสัญญาฯ มานานแลว โดยผูรับจาง
ไมไดแจงขอขัดของแตอยางใด จึงไดแจงบอกเลิกสัญญาจาง และแจงเปน
ผูท้ิงงานราชการ ตามระเบียบฯ ท่ีเก่ียวของ 

  ขณะนี้อยูระหวางการประกาศหาผูรับจางรายใหมแลว   
 

ประธาน  ขอใหสงสําเนาเรื่องการแจงเปนผูท้ิงงานราชการ ใหกลุมจังหวัดฯ 
ดวย และดําเนินการตามระเบียบกฏหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

 
 

ท่ีประชุม     รับทราบ 
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  2. การสรรหาและจัดทําเอกลักษณ ( Brand Identity)ของกลุม
จังหวัด เพ่ือหาเอกลักษณท่ีเปนจุดยืน  ภาพลักษณ/อัตลักษณของกลุม
จังหวัด เพ่ือนํามาใชในการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว สินคา และ
บริการท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน  
งบประมาณ 1,000,000 บาทกอหนี้ จํานวน 1,000,000 บาท สิ้นสุด
สัญญาวันท่ี 31 มกราคม 2558 เบิกจายแลว 400,000 บาท คงเหลือ  
600,000 บาทขณะนี้อยูระหวางสงงานงวดสุดทาย 

นายพิชัย  พาศรี  อยูระหวางดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ Brand  
หัวหนากลุมงานอํานวยการ ผานชองทางสื่อตางๆ ตามสัญญาจางงวดท่ี 3 เพ่ือสงมอบงาน งวดสุดทาย  
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 
 

ประธาน  ใหเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ
โดยเครงครัด  

 

ท่ีประชุม     รับทราบ 
 

3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากท่ีประชุมครั้งท่ีแลว เลขานุการไดสรุปผลการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ซ่ึง 
ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เปนงบบริหารจัดการ 5 ลานบาท และเปนงบพัฒนากลุม
จังหวัดฯ 12 โครงการ (59 รายการ) 319.468 ลานบาท รวมท้ังสิ้น  
324.468 ลานบาท เบิกจายแลว275.135 ลานบาท (รอยละ 
84.80) นั้น 

  สรุปผลการเบิกจาย ณ ปจจุบัน เบิกจายแลวเสร็จ 288.946 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 89 จากท่ีไดรับจัดสรร โดยเบิกเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
6.921 ลานบาท ผลการดําเนินงานแลวเสร็จ 10 โครงการ (54 
รายการ) อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ (5 รายการ) ดังนี้ 
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  จังหวัดอุดรธานี 
เลขานุการ  1. โครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร (ดิน แหลงน้ํา) ท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
  จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1.1 ปรับปรุงสถานีสูบน้ําดวยระบบไฟฟา บานหวานใหญ              

อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี งบประมาณ 5,000,000 บาท กอหนี้ จํานวน 
4,971,849 บาท เบิกจายแลว 1,244,330.25 บาท คงเหลือยังไม
เบิกจาย 3,727,518.75 บาท ยังไมมีการเบิกจายเพ่ิมเติม โดยผูแทน
ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ไดรายงานในท่ีประชุมครั้งท่ี
แลววาเริ่มสัญญาวันท่ี 16 มกราคม 2558 ผูรับเหมาเขาพ้ืนท่ีลาชากวา
แผนงาน สิ้นสุดสัญญา 14 กรกฎาคม 2558 ซ่ึงขณะนี้สิ้นสุดสัญญาแลว 
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559   

นายณัฐพล  นันทะมิตร   ขณะนี้ผูรับจางไดนําวัสดุอุปกรณ เขาพ้ืนท่ีและดําเนินการแลว  
(แทน)ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี  ความคืบหนาปจจุบันประมาณ 80 % คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน

มีนาคม 2559 

ท่ีประชุม     รับทราบ 
     
เลขานุการ  1.2 กอสรางแกมลิงพรอมอาคารประกอบ หนองบอหอ              

บานกุดคา ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี งบประมาณ 4,000,000 บาท 
กอหนี้ จํานวน 3,978,920 บาท เบิกจายแลว 2,110,765.26 บาท
คงเหลือยังไมเบิกจาย 1,868,154.71 บาท ยังไมมีการเบิกจายเพ่ิมเติม 
สิ้นสุดสัญญา 1 มิถุนายน 2558 

  ผูแทน ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี ไดรายงานในท่ีประชุม
ครั้งท่ีแลววามีการแกไขสัญญา งานกอสรางดําเนินการแลวเสร็จประมาณ
รอยละ 80 คงเหลือการกอสรางคันดิน 

นายณัฐพล  นันทะมิตร   ปจจุบันคงเหลือท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ คือ การติดตั้ง  
(แทน)ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี  ทอสงน้ํา และเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจางแลวจึงไดดําเนินการปรับผูรับจาง 

และมีการทําหนังสือเรงรัด 2 ครั้ง คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2559   

ท่ีประชุม     รับทราบ 
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เลขานุการ  1.3 ขุดลอกหนองปลาเสื่อม ระยะท่ี 2 บานดอนหาด                
ต.สามพราว อ.เมือง จ.อุดรธานี งบประมาณ 2,000,000 บาท กอหนี้ 
จํานวน 923,153.63 เบิกจายแลว 148,153.63 บาท คงเหลือยังไม
เบิกจาย 775,000 บาท ยังไมมีการเบิกจายเพ่ิมเติม สิ้นสุดสัญญา 
กําหนดแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงใหลงพ้ืนท่ี  

  โดยผูแทน ผอ.ชลประทานอุดรธานีรายงานในท่ีประชุมครั้งท่ีแลว 
ไดสั่งใหลงพ้ืนท่ีเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ขณะนี้สัญญาสิ้นสุดแลว
เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรอยละ 2   

นายณัฐพล  นันทะมิตร    ความคืบหนาของโครงการปจจุบันแลวเสร็จประมาณ  10%  
(แทน)ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี เนื่องจากติดขัดปญหาเรื่องการขายมูลดิน ซ่ึงในสัญญากําหนดใหผูรับจาง

ขายมูลดิน แตผูรับจางขายมูลดินไมได 

ประธาน  ขอใหเรงรัดดําเนินการ หากสิ้นสุดสัญญาใหดําเนินการปรับผูรับ
จางตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

เลขานุการ  2. รายการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี 
รองรับการจัดตั้งหอประชุมนานาชาติและการมาเยือนของประเทศเพ่ือน
บาน งบประมาณ 7,000,000 บาท กอหนี้ จํานวน 6,068,000 บาท
เบิกจายแลว 910,200 บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย5,157,800 บาท 
ยังไมมีการเบิกจายเพ่ิมเติม (สิ้นสุดสัญญา 25 มกราคม 2559) 

นายชัยพันธ  ทิพยโยธาดล   เนื้องานเปนงานขุดลอก เปดทางระบายน้ํา และขยายเขตประปา 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ขณะนี้ใหเจาหนาท่ีลงไปชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูรับจางแลว 
   สวนปญหาเรื่องการขอใชท่ีดินไดขอยุติวา สภากาชาดไทยเปนผู

ไดรับสิทธิในการใชพ้ืนท่ีบางสวน และไดมีการกันพ้ืนท่ีไวแลว จึงไดเรงรัด
ผูรับจางใหดําเนินการขุดลอกตามสัญญาจางแลว คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2559 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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  จังหวัดหนองคาย  
เลขานุการ  1. รายการพัฒนาพ้ืนท่ีผาตากเสื้อใหเปนแหลงทองเท่ียว

เปาหมาย ( Dream Destination) เพ่ือเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียว
ระหวาง จ.หนองคาย เลย – บึงกาฬ  งบประมาณ 17,000,000 บาท
กอหนี้ จํานวน 17,000,000 บาท เบิกจายแลว 6,150,000 บาท 
คงเหลือยังไมเบิกจาย10,850,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 21 ตุลาคม 
2558 โดยผูแทนจังหวัดหนองคายไดรายงานในท่ีประชุมครั้งท่ีแลววา
เหตุผลท่ีเบิกจายลาชาเนื่องมาจาก 

   1. มีการแกไขแบบฐานราก จาก 1.2 เมตร เปน 6 เมตร 
  2. สถานท่ีกอสรางอยูภายในบริเวณวัด และทางวัดใหผูรับเหมา
หยุดงานทุกวันพระ จึงทําใหเกิดความลาชา โดยมีการขยายสัญญาออกไป
อีกถึงวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 โดยคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ตนเดือนธันวาคม 2558 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ   เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาจางแลว จึงไดมีการปรับผูรับจาง ขณะนี้ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย เปนเงิน 900,000 บาท และจะปรับจนกวาจะสงมอบงาน คาดวาจะ

แลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

3.3 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้ังสิ้น 460.131 ลานบาท เปนงบบริหาร
จัดการ 5 ลานบาท และเปนงบพัฒนากลุมจังหวัดฯ 455.130                
ลานบาท เบิกจายแลว 21.183 ลานบาท คิดเปน (รอยละ 46) 
(รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกจายในท่ีประชุม) 

เลขานุการ   เพ่ือเรงรัดติดตามความคืบหนาในการเบิกจาย งบประมาณ                   
ฝายเลขานุการจึงไดออกแบบรายงานเพ่ือติดตามการเบิกจาย จึงขอความ
รวมมือ สํานักงานจังหวัดของทุกจังหวัดรายงานตามหวงระยะเวลาท่ี
กําหนดดวย 

ประธาน   เนื่องจากการเบิกจายงบประมาณในสวนของกลุมจังหวัด ยังชา
มาก อยูในลําดับท่ี 8 จาก 18 กลุมจังหวัด จึงขอใหทุกจังหวัดเรง
ดําเนินการเบิกจาย งปม. ใหเปนไปตามมาตรการเรงรัดการเบิกจายดวย 
และบางโครงการท่ีอยูระหวางการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการ งปม. 
ขอใหทาง OSM ติดตาม เรื่องดวย 
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ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ขอความเห็นชอบโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งท่ี 3) 

  4.1 จังหวัดอุดรธานี ขอความเห็นชอบนํางบประมาณท่ีเหลือจากการ
ปรับลดงบประมาณโครงการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จํานวน 
4,800,000 บาท  เพ่ือไปดําเนินโครงการ บริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (ขาว ออย มันสําปะหลัง 
ยางพารา)   

เลขานุการ   สืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.ก. ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 20 
พ.ย. 2558 เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยนํางบประมาณท่ีเหลือจากการปรับลด
งบประมาณโครงการทําการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จํานวน 
36,925,900 บาท  เพ่ือไปดําเนินโครงการ  บริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา) 
จํานวน 32,125,900 บาท ซ่ึงเปนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2559 ท่ีไดรับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (y 2)  
  สวนงบประมาณท่ียังไมไดรับความเห็นชอบ                         
จํานวน 4,800,000 บาท ซ่ึงเปนรายการท่ีสนับสนุนปจจัยการผลิตยาง
เครปในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี ไดมีมติใหทบทวนรายการ และเสนอท่ี
ประชุมใหความเห็นชอบในคราวตอไป นั้น 

   สนง.สหกรณจังหวัดอุดรธานี ไดทบทวนรายการภายใตโครงการ
บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรท่ีสําคัญ (ขาว ออย มัน
สําปะหลัง ยางพารา) งบประมาณ 4,800,000 บาท เพ่ือเสนอท่ีประชุม 
ก.บ.ก. พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 
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สหกรณการเกษตร ปจจัยสนับสนุนใหเกิดการผลิต งปม. (บ) 
- กุมภวาป  
ใชเช็คพิกัด 

 - เคร่ืองชั่งขนาด 3 X 8 m              
พิกัด 50 ตัน  
 - โรงคลุม 10 X 10 m 

500,000 
 
400,000 

- หนองวัวซอ - รถเก่ียวนวดขาว 67 แรงมา 1 คัน 
- พรอมรถพวงลาก 4 ลอ 

1,115,100 
84,900 

- กลุมทํานาศรี
สําราญ อ.น้ําโสม 

- เคร่ืองซีลสุญญากาศ 1 เคร่ือง 46,000 

-สหกรณกองทุน
สวนยางบานดอน
หอจํากัด 

- รถบรรทุก 6 ลอ (4 ตัน) 1 คัน 1,375,000 

วังสามหมอ ลานตากมันสําปะหลัง  2,064 ตร.
กม. 

1,279,000 

รวมทั้งสิ้น  4,800,000 

   ท้ังนี้ การฝกอบรมใหความรูผูบริหารและผูนําสหกรณ ไดรับ
ความเห็นชอบตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีแลวเรียบรอยแลว 

สหกรณจังหวัดอุดรธานี   เหตุผลประกอบการพิจารณา เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล
ตองการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ดูแลเกษตรกรใหมีรายได
ท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ เชน การลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือใน
เรื่องปจจัยการผลิตอยางท่ัวถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอย                   
ตลอดจนถึงการใชกลไกตลาด ดูแลราคาสินคาเกษตรท่ีราคาตกต่ําให
สูงข้ึน ในดานเกษตรกรรม รัฐบาลดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับ
โครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการ
ตางๆ และการสนับสนุนใหสหกรณท่ีผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทใน
ฐานะผูซ้ือพืชผล จนถึงการแปรรูป และการสงออกได แลวแตกรณี เพ่ือให
สหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง ซ่ึงจะชวยคาน
อํานาจของกลุมพอคาเอกชนท่ีมีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากข้ึน           
แตสหกรณภายในกลุมจังหวัดยังขาดแคลนอุปกรณการตลาด             
เพ่ือสนับสนุนการผลิต การรวบรวม การแปรรูปสินคาเกษตรกร จึงได
เสนอโครงการดังกลาว 
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ขอระเบียบ/กฏหมาย   สํานักงบประมาณ มีหนังสือ ดวนท่ีสุดท่ี นร 0704/ว 20 ลง
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ภายใตมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้ 

   1. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งเปนรายการใหมท่ีไม
อยูในแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ ไมวาจะเปน
การโอนในงบรายจายเดียวกันหรือตางงบรายจายในแผนงานเดียวกัน 
จะตองเสนอขอความเห็นชอบตอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลเพ่ือปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ท้ังนี้ จะตองพิจารณา
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล หรือของรัฐมนตรี หรือเพ่ือ
การกระตุนเศรษฐกิจเทานั้น 

   2. รายการในงบลงทุนไมเกิน 2 ลานบาท ใหกอหนี้ผูกพันและ
เบิกจายงบประมาณใหทันภายในไตรมาสท่ี 1 และหามโอนเปลี่ยนแปลง
รายการไปใชจายในรายการอ่ืน เวนแตกรณีดังตอไปนี้ ใหโอนเปลี่ยนแปลง
ไดโดยปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   (1) หมดความจําเปนตองดําเนินการ เนื่องจากมีการดําเนินการ
โดยใชเงินจากแหลงอ่ืนไปกอนแลว 

   (2) กรณี มีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีดําเนินการท่ีไมกระทบตอ
วัตถุประสงคของรายการภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน 

   (3) เงินงบประมาณเหลือจายจากการใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน
แลว 

   (4) เปนการรับโอนจากรายการท่ีวงเงินเกิน 2 ลานบาท ไป
สมทบรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางท่ีดําเนินการจัดหาแลว แตไมอาจ
จัดหาได ตามนัย ขอ 26 ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   มติ ครม. เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559  มีมติใหขยาย
ระยะเวลาการกอหนี้รายจายลงทุนท่ีมีวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท 
ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559 
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เลขานุการ   กรณีเปนการทบทวนรายการภายใตโครงการท่ีไดรับความ
เห็นชอบตามมติ ก.บ.ก. ครั้งท่ี 6/2558 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2558 แลว  ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายท่ีไมมี
ผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําป เนื่องจากนําโครงการอ่ืนท่ีอยูใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีไดรับความเห็นชอบ เกินกรอบวงเงิน ( y2)                        
มาดําเนินการแทน เปนอํานาจของ ก.บ.ก. เม่ือ ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบ
แลว ใหขอความเห็นชอบตอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแลเพ่ือปรับ
แผนการใชจายงบประมาณ ตาม ว 20 ดังกลาวขางตน และขอทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
 งบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เนื่องจากมีรายการท่ีเปน
คาครุภัณฑตอหนวยเกิน 1 ลานบาท ดังนั้น เม่ือ ก.บ.ก. เห็นชอบแลวให
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ ขออนุมัติดําเนินโครงการ และดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางไวเปนการลวงหนาทุกรายการ โดยมีเง่ือนไขจะลงนามในสัญญา
ตอเม่ือไดรับแจงจากสํานักงบประมาณแลว  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

 4.2 จังหวัดเลยขอโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
โครงการพัฒนาดานชายแดนเพ่ือรองรับ AEC และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน  

เลขานุการ   จังหวัดเลย  มีหนังสือดวนท่ีสุดท่ี ลย 0017.2/3426 ลงวันท่ี 
25 กุมภาพันธ 2559 เรื่องขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเดิม โครงการพัฒนาดาน
ชายแดนเพ่ือรองรับ AEC และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รายการ : 
กอสรางขยายสะพานมิตรภาพแมน้ําเหืองไทย - ลาว ดานพรมแดนบาน
นากระเซ็ง อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย งบประมาณ 40,000,000 บาท 
เปล่ียนเปน รายการ : ปรับปรุงซอมแซมผิวทางแอสฟสติกคอนกรีต สาย
ทางบานปากปวน - บานฟากนา (ทางเลี่ยงเมือง)  ระยะทาง 5.400 กม.
งบประมาณ 40,000,000 บาท 
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นายบัญญัติ ศรีอุทัย   เหตุผลท่ียกเลิกเนื่องจากโครงการเดิมเปนโครงการระหวาง 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย ประเทศท่ีจะตองมีการลงนามตกลงวาดวยการกอสรางระหวางรัฐบาลไทย 

และ สปป.ลาว กอนจึงจะสามารถเขาดําเนินการได จึงไมสามารถกอหนี้
ผูกพันไดทัน 31 มีนาคม 2559  

   โดยนําไปดําเนินการใหมภายใตโครงการเดิม รายการปรับปรุง
ซอมแซมผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต สายทางบานปากปวน - บานฟากนา 
(ทางเลี่ยงเมือง) งบประมาณ 40,000,000 บาท 

   เหตุผลท่ีดําเนินการใหม เนื่องจากถนนเดิมท่ีมีสภาพพ้ืนท่ีสัญจร
ไมเพียงพอกับผูสัญจรไปมา จึงขอปรับปรุงผิวจราจรใหเพียงพอกับการ
ขยายตัวของผูใชเสนทางท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหสามารถแกไขปญหาในการสัญจร
ไปมาดังกลาวของนักทองเท่ียว และประชาชนในพ้ืนท่ีได ลดการแออัด
การจราจร หลีกเลี่ยงการเดินทางสูตัวเมือง ตลอดจนสามารถยกระดับ
มาตรฐานทางและเปนทางเลี่ยงเมือง พัฒนาเสนทางในการเดินทางของ
นักทองเท่ียวและผูใชเสนทาง ใหมีความปลอดภัยในการเดินทาง                 
ลดมลพิษทางอากาศ และสามารถเดินทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวตางๆ 
ไดอยางเชื่อมโยงตอเนื่อง  

นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์  ปจจุบันจังหวัดเลยยังไมมีบายพาส คือเสนรอบเมืองวงแหวน 
ประธานหอการคากลุมจังหวัดฯ รอบแรกของเมืองเลย เห็นควรใหการสนับสนุนเพราะเชื่อมโยง             

ไปสูดานการคาทางดานทาลี่   
ความเห็นเลขานุการ   เปนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งเปนรายการใหมท่ีไม

อยูในแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ตาม ว 20 ของสํานักงบประมาณ ตองเสนอ
ขอความเห็นชอบตอรองนายกรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

   4.3 จังหวัดหนองคายขอความเห็นชอบ ใชงบประมาณเหลือจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ครั้งท่ี 1 

    จังหวัดหนองคายมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นค 0017.2/75              
ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2559  แจงความประสงคขอใชเงินเหลือจาย เพ่ือ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม ใน
วงเงิน 4,925,000 บาท ไดแก 
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    1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเท่ียว
เชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนรอบศูนยราชการจังหวัด
หนองคาย เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย งบประมาณ 
4,500,000 บาท 

    2.โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตร              
ท่ีสําคัญ กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต กลุมอาชีพแปรรูปกลวย 
อําเภอสังคม งบประมาณ 425,000 บาท 

      รวมงบประมาณ 4,925,000 บาท 

ขอระเบียบ/กฏหมาย  หนังสือ สํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0704/ว 38 ลง
วันท่ี 13 มกราคม 2559 ซักซอมความเขาใจมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพ่ิมเติม ขอ 5 กรณีท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
อ่ืนๆ ดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 เพ่ิมเติมแลว และมีงบประมาณเหลือจายหากมีความจําเปน
เรงดวนตองใชงบประมาณเหลือจายดังกลาว ใหเสนอขอความเห็นชอบ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัดกอนดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณของหนวยงานแลวแตกรณีตอไป 

เลขานุการ   ขอความเห็นผูแทนจากจังหวัดหนองคาย จะใหเสนอขอใช
งบประมาณเหลือจายในรอบแรกกอนวันท่ี 7 มีนาคม 2559 หรือ รอบ
ท่ีสองกอนวันท่ี 8 เมษายน 2559 เพราะถาใหเสนอในรอบแรก จะติด
เง่ือนไขตามมติ ครม. ท่ีจะตองกอหนี้ผูกพันใหเสร็จภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2559 

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ   ขอใหเสนอในรอบท่ีสองกอนวันท่ี 8 เมษายน 2559 จะไดไมมี 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย เง่ือนเวลามาจํากัด 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

 

 

 

 



~ 16 ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อ่ืนๆ (ถามี)  

5.1 โครงการบูรณาการขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชน
ท่ีดินดานการเกษตร 

  ดวยกระทรวงมหาดไทย ไดเชิญผูแทนสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาตินําเสนอโครงการบูรณาการขอมูล
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชนท่ีดินดานการเกษตร โครงการนํา
รอง ระยะท่ี 2 จํานวน 16 จังหวัด ผานระบบวีดิทัศนทางไกล ( Video 
Conference)  เม่ือวันท่ี 14 ม.ค.2559 ณ หองประชุมศาลากลาง
จังหวัด และเชิญจังหวัดเขารับฟงขอมูลโครงการดังกลาว เพ่ือเปนขอมูล
ใหจังหวัดพิจารณาเขารวมโครงการนํารองในระยะท่ี 2 โดยพิจารณาจาก
ศักยภาพ ความพรอมของจังหวัด และ ตามความสมัครใจ จากผูแทน          
กลุมจังหวัดๆ ละ 1 จังหวัด และขอใหจังหวัดแจงความประสงคเขารวม
โครงการใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป 

  ในการนี้ ท่ีประชุม จึงขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พิจารณา เขารวมโครงการดังกลาว 
โดยพิจารณาความพรอมของจังหวัด และตามความสมัครใจ จากผูแทน
กลุมจังหวัดๆ ละ 1 จังหวัด หากจังหวัดใดมีความประสงคท่ีจะเปน
ตัวแทนของกลุมจังหวัดฯ เพ่ือเปนจังหวัดนํารองระยะท่ี 2 จํานวน 16 
จังหวัด เพ่ือจะไดแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป 

ประธาน  ขอใหเปนการเสนอตัวของจังหวัดแตละจังหวัดตามความ            
สมัครใจ โดยขอใหดูสภาพของพ้ืนท่ีดวยวาจังหวัดใดมีความพรอม               
และจําเปนตองใชฐานขอมูลชุดนี้ 

ท่ีประชุม  ไดรวมพิจารณาและเสนอใหสงเขารวมโครงการ 3 จังหวัด               
เรียงตามลําดับ ดังนี้ จังหวัดเลย,จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอุดรธานี 

 

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

ปดประชุมเวลา 15.00 น.   
 
 

   

  

ลงชื่อ    มาลินทร  พันธุเดช ผูจดรายงานการประชุม 

        (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช) 

     เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  

ลงชื่อ      ณัฐพงศ คําวงศปน    ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายณัฐพงศ คําวงศปน) 

    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 


