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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 5/2559

ในวันพฤหสับดี ที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



1. นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายสมบูรณ  ศิริเวช รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

3. นายนิเวศน  หาญสมุทร หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

4. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

5. นายประจักษ  แรพรม ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

6. นายรักสกุล   สุริโย เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นางพีรญา เที่ยงภักดี (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นายมาวิน  ศรีแกว (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นางสาวไพรวัลย ปชชามาตร (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
11. นายอํานวย  กลมกล้ิง (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นางพิสมัย  นามแดง เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
13. นายเสริมชัย  ล้ีเขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
14. นายมนตรี หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
15. นายเกรียงฤทธ์ิ ผิวเหลือง (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
16. นางปาลิดา  คําพิบูลย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
17. นายไพรวัลย  อรกุล (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
18 . นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
19. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

/20.นายคํากอง...
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20. นายคํากอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
21. จสอ.ฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง

จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ

22. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

23. นางสาวนันทนภัส  แกวมณีชัย (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอ
ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

24. นายธนาดุลย  บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

25. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

26. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ

27. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจั งหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

28. นางเกษร  บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรมการ

29. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

30. นายจํารัส  นาแฉลม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

31. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

32. นายยศเสถียร  ทองปน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
ติดราชการ

2. เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
3. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
4. พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
5. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ

/6.นายก...
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6. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
7. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ

8. ด.ต.เจนศึก  สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดภารกิจ

9. นางสวรรค  บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
10. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
11. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดภารกิจ
12. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ ติดภารกิจ

13. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
14. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ –

ตอนบน 1
กรรมการ ติดภารกิจ

16. หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ติดราชการ

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. นายวินัย สุทธิประภา รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย จังหวัดหนองคาย
6. นายชัยวัฒน  ภูมิวุฒิ สถาปนิกชํานาญการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
7. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
8. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
9. นายวีระภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
10. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
11. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
12. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
13. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
14. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
15. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
16. นายหฤษฎ ฤทธิภูมิ อุทัยธรรมกิจ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สํานักงาน ก.พ.ร.

/เริ่มประชุม...
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2559

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 4/2559
เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันศุกร ที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยไดจัดสง
รายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทาน ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/
ว 3084 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559และได เผยแพรลงบนเว็บไซตของ
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. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป

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 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลดําเนินงานพบวา
ปจจุบัน ผลดําเนินการอยูที่รอยละ 70 โดยแบงเปน การกอสรางหอดูนก และ
ทางเดินธรรมชาติ ซึ่งการกอสรางหอดูนกในสวนของฐานลางดําเนินการแลวเสร็จ
คงเหลือในสวนของโครงสรางเหล็กของหอดูนก ในสวนของทางเดินธรรมชาติ การ
กอสรางสะพานเสร็จเรียบรอยแลว คงเหลือแคราวสะพานเทาน้ัน และสงเบิกงาน
งวด  ที่ 1 แลว จํานวน 354,200.- บาท

/นายโนร.ี..
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นายโนรี  ตะถา การกอสรางมี 2 สวน คือ การกอสรางสะพานศึกษาทางเดินธรรมชาติ
(แทน) ผูอํานวยการ และหอดูนก จํานวน 2 หอ ในสวนของสะพานศึกษาทางเดินธรรมชาติดําเนิน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 การแลวเสร็จเกือบ 100 % เหลือหอดูนกในสวนฐานรากดําเนินการแลวเสร็จแลว
(อุดรธาน)ี คงเหลือโครงสรางของหอดูนก โดยมีการเตรียมการและวัสดุอยูในพื้นที่ดําเนินการ

ทั้งหมดแลว แตคงดําเนินการไมทันภายในวันที่ 25 กันยายน 2559 น้ี คาดวา
จะแลวเสร็จกลางเดือนตุลาคม 2559 และคงตองจายคาปรับตามที่ระบุไวใน
สัญญาจางฯ

เลขานุการ ในเบื้องตนตองทําเรื่องขอกันเงินไวเบิกเหล่ือมป

ประธาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 จะดําเนินการแลวเสร็จหรือไม

นายโนรี  ตะถา คาดวาตุลาคม 2559 นาจะแลวเสร็จ
(แทน) ผูอํานวยการ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
(อุดรธาน)ี

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

จังหวัดอุดรธานี

1. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
(ดิน แหลงน้ํา) ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ

จํานวน 1 รายการ ดังน้ี
กอสรางแกมลิงพรอมอาคารประกอบ หนองบอหอ บานกุดคา

ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี งบประมาณ 4,000,000 บาท กอหน้ี จํานวน
3,978,920 บาท เบิกจายแลว 2,110,765.26 บาทคงเหลือยังไมเบิกจาย
1,868,154.71 บาท ส้ินสุดสัญญา 3 เมษายน 2558

เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานพบวา
งานแบงเปน 2 สวน คืองานขุดลอก และงานกอสรางอาคารประกอบ ซึ่งงานขุด
ลอกดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ปจจุบันคงเหลืองานกอสรางอาคารประกอบ ซึ่ง
การดําเนินงานลาชากวากําหนดเน่ืองจากติดขัดปญหานํ้าทวม และผูรับจางไมเขา
ดําเนินงาน อยูระหวางพิจารณายกเลิกสัญญาจาง

/นายณัฐพล...
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นายณัฐพล  นันทะมิตร ผลการดําเนินงานอยูที่ 95 % แบงเปน 2 สวน คืองานขุดลอก
(แทน) ผอ.โครงการ และงานกอสรางอาคารประกอบ งานขุดลอกดําเนินการเสร็จเรียบรอยคงเหลืองาน
ชลประทานอุดรธานี กอสรางอาคารประกอบซึ่งมี 2 สวน คืออาคารทอรับนํ้าและอาคารทอนํ้าทิ้ง

ในสวนของอาคารทอนํ้าทิ้ง ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว เหลืออาคารทอรับนํ้า
ปจจุบันนํ้าทวมพื้นที่กอสรางไมสามารถดําเนินการได

ประธาน เหตุผล เน่ืองจากนํ้าทวมผูรับเหมาจึงไมเขาดําเนินการ หรือผูรับเหมาไม
เขาดําเนินการเอง

นายณัฐพล  นันทะมิตร สาเหตุมาจากทั้ง 2 ประเด็น ในสวนของทอและอุปกรณอยูที่หนางาน
(แทน) ผอ.โครงการ ทั้งหมดแตไมสามารถปฏิบัติงานไดเน่ืองจากติดปญหานํ้าทวม แตถานํ้าลด ก็
ชลประทานอุดรธานี สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อทราบ
4.1 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

เลขานุการ งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรที่ไปช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการฯ คงเหลือ
จํานวน 380,534,200 บาท รายละเอียดดังน้ี

จังหวัด จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1. อุดรธานี 4 39,486,200
2. หนองคาย 2 127,000,000
3. เลย 3 72,597,000
4. หนองบัวลําภู 3 53,420,000
5. บึงกาฬ 1 83,031,000
งบบริหารจัดการ - 5,000,000

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 380,534,200

ในสวนของงบประมาณที่ปรับลด ไดแก
1. จังหวัดอุดรธานี โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

กิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่เขตบริการใหศูนยจําหนายสินคาชุมชนวนอุทยานภูหิน -
จอมธาตุ อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 4,340,000 บาท (ยกเลิก
กิจกรรม)

/2. จังหวัดหนองบัวลําภู...
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2. จังหวัดหนองบัวลําภู โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
มาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน กิจกรรม พัฒนาทักษะ
ดานชางฝมือ ภาษา วัฒนธรรมตางประเทศของกลุมจังหวัด (ปรับลดคาวัสดุลง
660,000 บาท) จากวงเงินงบประมาณเดิม 8,080,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณ 7,420,000 บาท

ประธาน จังหวัดหนองคาย 127 ลานบาท มีอะไรบาง

เลขานุการ จังหวัดหนองคาย ประกอบดวยโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส
การทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน งบประมาณ 105,000,000 บาท และโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงแหลงทอง เที่ยว งบประมาณ 22,000,000 บาท
รวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ทั้งหมด 127,000,000 บาท

จังหวัดเลย ประกอบดวยโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยว
เช่ือมโยงอาเซียน งบประมาณ 68,227,000 บาท โครงการพัฒนาและปรับปรุง
แหลงทองเที่ยว งบประมาณ 1,500,000 บาท และโครงการสงเสริมและพัฒนา
SME กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน งบประมาณ 2,870,000
บาท รวมงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 72,597,000 บาท

นายสมบูรณ  ศิริเวช จังหวัดหนองบัวลําภู ประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนา
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน งบประมาณ 20,000,000 บาท
หนองบัวลําภู โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว งบประมาณ 26,000,000 บาท

และโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน งบประมาณ 7,420,000 บาท รวมงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร ทั้งหมด 53,420,000 บาท

นายชาญชัย คงทัน จังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 83,031,000 บาท คือ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน ประกอบดวย 5
บึงกาฬ สายทาง

ที่ประชุม รับทราบ

/4.2 มาตรการ...
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4.2 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงบประมาณ ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานฯ
สรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้

เลขานุการ 4.2.1 รายจายประจํา/งบดําเนินงาน
คาใชจายในการฝกอบรม ประชุม และสัมมนาใหเบิกจาย

งบประมาณไดในไตรมาส 1 ใหมากที่สุด หรือไมนอยกวา รอยละ 50 ของวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ซึ่งมีโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ไดแก

1. พัฒนาแหลงเที่ยวใหไดมาตรฐานสากลในพื้นที่ภูฝอยลม
อําเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 1,377,200 บาท สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่ 10 อุดรธานี เปนหนวยดําเนินการ

2. พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงาน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน งบประมาณ 1,889,000 บาท สนง.จัดหางาน
จังหวัดอุดรธานี เปนหนวยดําเนินการ

3. พัฒนาดานทักษะชางฝมือ ภาษา วัฒนธรรมตางประเทศ
ของกลุมจังหวัด งบประมาณ 7,420,000 บาท ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน จังหวัด
หนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินการ

4. โครงการประชาสัมพันธ ศักยภาพการคาการลงทุน 5
จังหวัด อีสานตอนบน งบประมาณ 6,250,000 บาท สนง.ประชาสัมพันธ
จังหวัดอุดรธานี เปนหนวยดําเนินการ

5. การพัฒนาผูประกอบการ SME ดานโลจิสติกสการทองเที่ยว
การเกษตรและการคาชายแดนสูการเปนเศรษฐกิจสีขาว (Green Economy)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,870,000 บาท
สนง.พาณิชย จังหวัดเลย เปนหนวยดําเนินการ

เลขานุการ 4.2.2 รายจายลงทุน
- ใหเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจางไดแลว (ตั้งแต วันที่ 25

สิงหาคม 2559) โดยมีเงื่อนไขวาจะกอหน้ีผูกพันได ก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติเงินงวด
จากสํานักงบประมาณแลว ทั้งนี้จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2559)

- กรณีวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท ใหเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2559) โดยมีโครงการที่อยูในเกณฑ จํานวน
2 โครงการ ไดแก

1. กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว ตําบลเลยวังไสย อําเภอ
ภูหลวง จังหวัดเลย งบประมาณ 1,500,000 บาท สนง.ทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเลย  เปนหนวยดําเนินการ

/2. พัฒนา...
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2. พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวถํ้าดินเพียง ตําบลผาตั้ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,000,000 บาท สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จังหวัดหนองคาย เปนหนวยดําเนินการ

ซึ่งจะตองดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1
- กรณีวงเงินเกิน 2 ลานบาท ใหกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จ

ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2559) เบิกจายใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริง จํานวน 2 โครงการ 18 กิจกรรม ซึ่งประกอบดวยโครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน จํานวน 14 กิจกรรม งบประมาณ
306,228,000 บาท หนวยดําเนินงานที่เก่ียวของ ไดแก แขวงทางหลวงเลย
ที่ 1,แขวงทางหลวงเลยที่ 2,แขวงทางหลวงหนองคาย,แขวงทางหลวงบึงกาฬ,
แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี,แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ และ ที่ทําการ
ปกครองอําเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลําภู และโครงการพัฒนาและปรับปรุง
แหลงทองเที่ยว จํานวน 4 กิจกรรม ไดแก

1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุบังพวน
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 10,000,000 บาท
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย เปนหนวยดําเนินการ

2. พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวพระธาตุบุ ตําบลปะโค
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 7,000,000 บาท
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย เปนหนวยดําเนินการ

3. พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวผาตากเส้ือ ตําบลผาตั้ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  งบประมาณ 3,000,000 บาท สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง จังหวัดหนองคาย เปนหนวยดําเนินการ

4. พัฒนาและปรับปุรงแหลงทองเที่ยวถํ้าเอราวัณ อําเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 26,000,000 บาท ที่ทําการปกครองอําเภอ
นาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินการ

เลขานุการ 4.2.3 รายจายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑและกรณีที่ดินและส่ิงกอสราง
สวนราชการตองดําเนินการใหมีความพรอมเก่ียวกับคุณลักษณะ ผลการสืบราคา
พื้นที่/สถานที่ตั้ง ขอกําหนดและขอบเขตงาน แบบรูปรายการ รวมทั้งการ
ดําเนินการตามข้ันตอนของกฏหมายและระเบียบที่เก่ียวของอยางถูกตองครบถวน

/เลขานุการ...
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เลขานุการ 4.2.4 เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เปนรายไตรมาส ดังน้ี

หนวย : ลานบาท
ประมาณการ

รายจาย
ยอดเงิน
ท้ังหมด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

- ภาพรวม 380,534,200 365,312,832 114,160,260 83,717,524 79,912,182 87,522,866
ประมาณรอยละ 96% 30% 22% 21% 21%
- รายจายประจํา 24,806,200 24,310,076 8,186,046 5,457,364 5,209,302 5,457,364
ประมาณรอยละ 98% 33% 22% 21% 22%
- รายจายลงทุน 355,728,000 309,483,360 67,588,320 78,260,160 78,260,160 85,374,720
ประมาณรอยละ 87% 19% 22% 22% 24%

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เพื่อพิจารณา
เลขานุการ 5.1 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการรางแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป

(พ.ศ. 2561 – 2564)
ก.น.จ. ไดกําหนดแนวทางใหกลุมจังหวัดจัดสงแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ

ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 และถาไมมีการแกไขขอมูล ทางฝายเลขานุการ
ก็จะสามารถจัดสงไดภายในวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการยกรางแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุก
ภาคสวนที่แตละจังหวัดไดเสนอมา และไดมีการจัดประชุม 2 ครั้ง คือที่ศาลากลาง
จังหวัดอุดรธานี 1 ครั้ง และที่วรัญญา รีสอรท จังหวัดเลย อีก 1 ครั้ง โดยในการ
ประชุมในครั้งน้ันไดมีการระดมความคิด และวางกรอบแนวทางในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดฯ ซึ่ งองคประกอบของแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดฯ ประกอบดวย 4 สวน และทางฝายเลขานุการ ไดจัดทํารูปเลม
ตามที่ ก.น.จ. กําหนด โดยประกอบดวย

- สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบดวย ความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ขอมูลการปกครอง/
ป ร ะชากร  ข อ มู ล เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ลั กษ ณะท า ง สั ง คม  โ ค ร ง ส ร า งพื้ น ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญเชิงพื้นที่ ขอมูลสรุปผล
การดําเนินการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญในการจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ พอสมควร เ น่ืองจากฐานขอมูลในภาพรวมของ
กลุมจังหวัดฯ ไมมีหนวยงานจัดเก็บในภาพรวม ในการจัดทําขอมูลแตละครั้ง
กลุมจังหวัดฯ ตองประสานขอขอมูลจากแตละจังหวัดและนําขอมูลมาสรุป

/วิเคราะห...
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วิเคราะหผลในภาพรวม ทําใหเกิดความลาชา และเปนปญหาที่สําคัญอีกอยางหน่ึง
ในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ

- สวนที่ 2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ประกอบดวย
2.1 ขอมูลการวิเคราะหความตองการและศักยภาพของ

ประชาชนในกลุมจังหวัดฯ เปนขอมูลที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดวิจัยและลง
พื้นที่รับฟงความคิดเห็นของประชาชน และสรุปในภาพรวมของกลุมจังหวัดฯ

2.2 ขอมูลการวิเคราะหศักยภาพ ประกอบดวย
1) ดานเศรษฐกิจ
2) ดานเกษตร
3) ดานอุตสาหกรรม
4) ดานการทองเที่ยว
5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
6) ดานความม่ันคง
7) การเปล่ียนแปลงดานสังคม

2.3 เครื่องมือการวิเคราะหทางการบริหาร (SWOT)
ทั้งน้ี ในสวนของขอมูลในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 กลุมจังหวัดไดสงขอมูล

ให สศช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชวยวิเคราะหและใหคําแนะนํา เพราะคนที่
ตรวจและใหคะแนนคือ สศช.ภาคฯ โดยมีการสงขอมูลใหชวยดูเรื่อยๆ และมีการ
ปรับเปล่ียนขอมูลกันตลอดเวลา และปรับขอมูลใหสมบูรณที่สุดในระยะเวลาที่มี
จํากัด จากขอมูลทั่วไปและการวิเคราะหสถานการณ จุดแข็ง จุดออน ทิศทางการ
ขับเคล่ือนวาจะเปนไปในทิศทางใด และแนวนโยบายของรัฐบาล ไมวาจะเปนแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ลงมาจนถึงกรอบการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2560 – 2564 ไดมี
การจัดทําที่จังหวัดขอนแกน โดยใชขอมูลเหลาน้ีนํามาวิเคราะหและรวบรวมขอมูล
ในสวนของจังหวัดอุดรธานีไดนําเขาที่ประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น เม่ือวันที่ 7
กันยายน 2559 ณ โรงแรมบานเชียง จังหวัดอุดรธานี และไดมีการปรับเปล่ียน
วิสัยทัศนโดยตัวเดิมจะเปน “เปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขงและประชาคมอาเซียน” โดยปรับเปล่ียนเปน “เปนศูนยกลางการ
พัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และการเกษตรปลอดภัย
ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง” โดยมีคําอธิบาย ดังน้ี

/ศูนยกลาง...
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ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การเปนศูนยกลางในการ
พัฒนาและสรางความเขมแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนา
กลุมจังหวัดฯ ใหเปนเมืองนาอยูสาหรับคนทุกกลุมในสังคมโดยมีความปลอดภัย
ส่ิงแวดลอมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน
มีการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหม และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งจะนําไปสูการ
กระจายความเจริญและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล

การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ หมายถึง การพัฒนาและยกระดับการ
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดฯ ใหเปนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ โดยมีการผสมผสาน
เรื่องราวของประวัติศาสตร อารยธรรม ประเพณีวัฒนธรรม เขากับการทองเที่ยว
เพื่อถายทอดเรื่องราว (Story) สรางจุดขายที่นาสนใจในการทองเที่ยวใหกับกลุม
จังหวัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะทอนถึงอัตลักษณของชุมชนทองถ่ิน ให
เกิดสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเอง

การเกษตรปลอดภัย หมายถึง การพัฒนากระบวนการทางการเกษตร
ตั้งแตวิธีการทําการเกษตรข้ันตอนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว
ผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิต ตลอดจนการแปรรูป ใหปลอดภัยจากการใชสารเคมี
และสารที่เปนอันตรายตอรางกายอยางเฉียบพลันใหมากที่สุด และตอยอดพัฒนา
สูเกษตรอินทรียที่เปนเกษตรอินทรียในทุกกระบวนการผลิตในอนาคต

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง หมายถึง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ และการเกษตรปลอดภัย ของกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งเปนที่ตั้งในพื้นที่  ที่เรียกวา “อนุภูมิภาค
ลุมนํ้าแมโขง” จะตองมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจจะตองสงเสริมใหผูประกอบการ ธุรกิจ มีความ
รับผิดชอบตอสังคมใหมากข้ึนมีระบบจัดการส่ิงแวดลอม นํ้าเสีย มลพิษทางอากาศ
เสียง มีสถานประกอบการที่ไดรับรองมาตรฐานส่ิงแวดลอมมากข้ึน มีการกอสราง
อาคารที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณจะตองสงเสริมการ
จัดการส่ิงแวดลอมของสถานที่ทองเที่ยว ไมทิ้งขยะหรือทําลายส่ิงแวดลอมและ
ระบบนิเวศ การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตองคงความเปนสภาพแวดลอมเดิมใหมาก
ที่สุด และตองไมเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตรปลอดภัย
จะตองไมทําลายสมดุลของธรรมชาติ ไมใชปุยเคมีทําลายดิน แหลงนํ้า ปาตนนํ้า
และนําเทคโนโลยี นวัตกรรมเขามาชวยใหสามารถลดการใชทรัพยากรที่ส้ินเปลือง
ตลอดจนสามารถนําทรัพยากรกลับมาใชประโยชนไดใหม เปนตน

ที่ประชุม เห็นชอบ
/เลขานุการ...
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เลขานุการ พันธกิจ ประกอบดวย
1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการคาการลงทุนของภาคเอกชน และ

SMEs เพื่อใหภาคเอกชนและผูประกอบกิจการ SMEs มีความเขมแข็ง
มีความสามารถในการแขงขัน มีการพัฒนาที่เช่ือมโยงจากภาครัฐสูภาคเอกชน
โดยเนนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปนหลัก

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม
ลดลง มุงกระจายรายได พัฒนาแรงงานใหมีทักษะ มีความรู มีฝมือและมีผลิตภาพ
การผลิตสูงข้ึน สงเสริมการทองเที่ยวและฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
สรางความเขมแข็งของชุมชน และสรางความม่ันคงของอาชีพเกษตรกร เพื่อให
ประชาชนหลุดพนจากความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได

3. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานโครงขายการคมนาคม เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจ การทองเที่ยวและการขนสงสินคาภาคการเกษตร ใหมีความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณในเรื่องของ
อารยธรรมและประวัติศาสตร เช่ือมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน
และใหชุมชนไดมีบทบาทในการบริหารจัดการไดรวมเปนเจาของการทองเที่ยวใน
พื้นที่อยางยั่งยืน

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ใหเปน
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ เปนแรงงานที่ มีทักษะและความเช่ียวชาญ
เสริมสรางองคความรูของชุมชนในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว การตลาด
การผลิตและการลดตนทุนการผลิตในภาคการเกษตร

5. กระจายรายไดสูชุมชน สงเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน
ใหมีความเขมแข็ง ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจระหวางสังคมเมืองกับชุมชน
สรางการพึ่งพาตนเองใหกับชุมชนทองถ่ินเพื่อหลุดพนจากความยากจน

6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
ซึ่งเปนฐานการผลิตของกลุมจังหวัดใหสูงข้ึน เพิ่มมูลคาการผลิตตลอดหวงโซ
อุปทานขยายตัวอยางตอเน่ือง สรางความม่ันคง ดานอาหารและพลังงาน
สรางโอกาสในการอาชีพ และสรางงานและความม่ันคงดานรายไดใหกับประชาชน
ในพื้นที่และลดการเคล่ือนยายแรงงานเขาสูเมืองหลวงและภูมิภาคอ่ืน

7. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและการนํานวัตกรรมมาใชในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ ตอยอดการผลิตและลดตนทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ตลอดจนนํามาใชเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม ของแหลงทองเที่ยวใหเกิด
ความสมดุลของระบบนิเวศน พัฒนาสู เกษตรอินทรีย  ตลอดจนสามารถ
ใชเทคโนโลยีและความรูทางดานวิทยาศาสตรเพื่ออนุรักษฟนฟูส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

/8. ฟนฟ.ู..
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8. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคืนความสมบูรณของปาไม
แหลงนํ้า ดิน อากาศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ประมง ปศุสัตว ปลอดจากสารพิษ รวมทั้งการใชทรัพยากรอยางคุมคาใน
ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายสมบูรณ  ศิริเวช พันธกิจตองสอดคลองกับวิสัยทัศน ซึ่งที่ประชุมไดเห็นชอบวิสัยทัศนแลว
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด พันธกิจก็เห็นชอบตามที่ฝายเลขานุการ เสนอ
หนองบัวลําภู

นายชาญชัย คงทัน พันธกิจสอดคลองกับวิสัยทัศน เห็นชอบ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
บึงกาฬ

นายประจักษ  แรพรม สอดคลองกับวิสัยทัศนเห็นชอบ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

ประธาน แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (ฉบับเดิม)
กับฉบับใหม พันธกิจขอไหนที่ยังคงเดิมบาง

เลขานุการ ขอ 3 และ ขอ 4 ที่ยังคงเดิม

นายเชิด  สิงหคําปอง ในสวนของพันธกิจขอ 4 และ ขอ 5 จะสงผลตอภาคประชาชนไดอยางไร
ประธานเครือขายโครงการแกไข
ปญหาความยากจน จังหวัดเลย

เลขานุการ ภาคประชาสังคมเปนสวนหน่ึงของภาคประชาชน

ประธาน ควรปรับแกไขขอ 4 เปนพัฒนาทุนมนุษยจะไดครอบคลุมภาคประชาชน

เลขานุการ รับและปรับแกไขตามที่ประชุมเสนอ เปน พัฒนาทุนมนุษยภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใหเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เปนแรงงานที่มีทักษะและความ
เช่ียวชาญ เสริมสรางองคความรูของชุมชนในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
การตลาด การผลิตและการลดตนทุนการผลิตในภาคการเกษตร

ที่ประชุม เห็นชอบ

/เลขานุการ...
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เลขานุการ ในสวนของประเด็นยุทธศาสตร เดิม คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการลงทุนของผูประกอบการในดาน

การผลิต การคา และบริการ
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหครบวงจร และได

มาตรฐานตรงตามความตองการของตลาด
เปล่ียนใหมเปน
ยุทธศาสตรที่ 1 : การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการ

บริการ ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
มุงเนนการสรางความเขมแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน การสรางศักยภาพของผูประกอบการ นักลงทุน
และ SME ควบคูไปกับการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ กระจายรายได
สูชุมชน สงเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและ
สังคม

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรม
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง

มุ ง เนนการสร าง มูลค า ให กับการทองเที่ ยวให โดดเดนมีจุ ดขาย
ในดานของอัตลักษณ มีการเช่ือมโยงเรื่องราวที่เก่ียวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงบนเสนทาง (Routes)
การทองเที่ ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเ ฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ มี
การคมนาคมขนสงที่สะดวกและปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสราง
มูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขัน

มุงเนนสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยนํา
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช ในภาคการ เกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต สนับสนุนปจจัยพื้นฐาน
ทางการเกษตร การแปรรูป ลดตนทุนการผลิต และสงเสริมการเกษตรปลอดภัย
และกาวสูเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน สรุปรายละเอียดในแตละประเด็นยุทธศาสตร
ดังน้ี

เลขานุการ ยุทธศาสตรที่ 1 : การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต
และการบริการ ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

/เปาประสงค...
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เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน
2. ประชากรมีรายไดเพิ่มข้ึน
3. มีการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมที่ดีข้ึน
ตัวช้ีวัด
1. อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดที่เพิ่มข้ึน
2. มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉล่ียตอหัวที่เพิ่มข้ึน
3. โรงงานอุตสาหกรรมได รับการรับรองมาตรฐานการจัดการ

ส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน
กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
1. กระตุนเศรษฐกิจดวยกลไกการตลาด สงเสริมการคาและการลงทุน

ยกระดับผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชนใหมีศักยภาพใน
การแขงขันที่สูงข้ึน ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดยมีโครงการ
โครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ซึ่งประกอบดวย 8 กิจกรรมยอย ไดแก

1.1 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลด
ตนทุน ใหกับผูผลิต ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน

1.2 สนับสนุนการพฒันาชองทางการตลาดใหกับผูผลิต
ผูประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน

1.3 สงเสริมการตลาด ดานการคาการลงทุน การทองเที่ยว และ
การเกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Expo)

1.4 สงเสริมการคาและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบานเพื่อ
สราง และขยายตลาดการคากับประเทศเพื่อนบานและการคาชายแดน

1.5 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อใหเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
และผูประกอบการ

1.6 เทศกาลอาหารดีของกลุมจังหวัดฯ
1.7 สงเสริมการตลาดดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว และการเกษตร

กับประเทศเพื่อนบาน (Expo)
1.8 วิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร

จัดการส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรม
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง

/เปาประสงค...
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เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1. รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิ่มมากข้ึน
2. ธุรกิจโรมแรม ที่พัก และชุมชน มีรายไดเพิ่มมากข้ึน

ตัวช้ีวัด
1. รายไดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพิ่มข้ึน
2. อัตราการขยายตัวรายไดทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพิ่มข้ึน

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
1. กลยุทธพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

เชิงอัตลักษณ มีโครงการใหญ คือ โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ โดยมี 2 กิจกรรมยอย คือ

1.1 พัฒนาปรับปรุ งและซอมแซมถนนสายหลักที่ เ ช่ือมโยง
แหลงทองเที่ยว ที่สําคัญของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1.2 กอสรางขยายถนนจาก 2 เลน เปนถนน 4 เลน  เพื่อความ
ปลอดภัย ในการคมนาคมและเ ช่ือมโยงการทอง เที่ ยวของกลุ มจั งห วัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

2. กลยุทธพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของกลุมจังหวัดที่เปน
จุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่ทองเที่ยว มีโครงการใหญ คือ โครงการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ที่ สํ า คั ญ ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี 4 กิจกรรมยอย คือ

2.1 กอสรางส่ิงสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่
ทองเที่ยว

2.2 พัฒนาฟนฟูแหลงธรรมชาติและระบบนิเวศสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญของกลุมจังหวัด

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพดานความปลอดภัย และพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สุขอนามัยและส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว

2.4 กอสรางเสนทางจักรยานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
ของกลุมจังหวัด

3. กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณของ
กลุมจังหวัด เพื่อสรางรายไดทางดานการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูชุมชน
บนเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 มีโครงการใหญ คือ โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณ
บนเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 โดยมี 6 กิจกรรมยอย คือ

/3.1 สงเสริม...
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3.1 สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับอัตลักษณ ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหกับผูประกอบการ ไกด มัคคุเทศก
และชุมชน

3.2 สงเสริมการเพิ่มมูลคาและการตลาดใหกับสินคา OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน ในเสนทาง (Routes) ของการทองเที่ยวกลุมจังหวัด

3.3 สงเสริมการประชาสัมพันธการโฆษณา การทองเที่ยว
เชิงอัตลักษณ ผานทางส่ือ และการจัดทําเสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของ
กลุมจังหวัด

3.4 กระตุนการทองเที่ยวในฤดูกาลทองเที่ยวแตละพื้นที่ของ
กลุมจังหวัด

3.5 พั ฒ นา ศั ก ย ภ า พ ด า นภ า ษ า  แ ล ะ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง
ผูประกอบการ ไกด  มัคคุเทศก และเครือขายพัฒนาชุมชนเพื่อการทองเที่ยว

3.6 สงเสริมการทองเที่ยวดวยการใชแอปพลิเคช่ันและสมารท
โฟน

ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสราง
มูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขัน

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่ สําคัญ และการแปรรูปเพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม มีการขยายตัวมากข้ึน
2. แปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยตอเกษตรกรและ

ผูบริโภคมีจํานวนเพิ่มข้ึน
ตัวช้ีวัด
1. อัตราการขยายตัวภาคการเกษตรที่เพิ่มข้ึน
2. จํานวนแปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรสําคัญที่ ไดรับ

ใบรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) เพิ่มข้ึน
กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
1. กลยุทธพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการเกษตร ใหสามารถ

พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน มีโครงการใหญ คือ โครงการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
ดานการเกษตร โดยมี 5 กิจกรรมยอย คือ

1.1 พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าในพื้นที่กลุมจังหวัดเพื่อการชลประทาน
1.2 กอสรางและบริหารศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต

และแปรรูปเพิ่มมูลคายางพาราเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม
1.3 สนับสนุนการกอสรางและบริหารศูนยกลางการผลิตและการคา

เกษตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1.4 กอสรางและบริหารศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ

แปรรูป ออย และมันสําปะหลังใหเปนเอทานอล เพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม
/1.5 กอสราง...
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1.5 กอสรางและบริหารตลาดกลางสินคากสิกรรม (ไซโล หองเย็น
ยานพาหนะที่ใชบรรทุกสินคาจากไรนา อุปกรณคัดขนาดและคุณภาพ เครื่องมือ
บรรจุหีบหอ เครื่องช่ัง ตวง)

2. กลยุทธสงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สงเสริมการตลาด และยกระดับภาคการเกษตร
เกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย มีโครงการใหญ คือ โครงการ
สงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาคการเกษตร
สูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย โดยมี 10 กิจกรรมยอย คือ

2.1 สงเสริมการใช เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม
เพื่อเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย

2.2 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการประมงเพื่อการเก็บรักษา
และสรางมูลคาเพิ่ม

2.3 เพิ่ ม มู ล ค า ผลผ ลิ ตท า งก า ร เ ก ษ ต รด ว ย ก า ร แป ร รู ป
และบรรจุภัณฑดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสายพันธุขาวหอมมะลิ/ขาวเหนียว
คุณภาพของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

2.5 สงเสริมการสรรหาและพัฒนาดานการเ ล้ียงสัตวพันธุดี
(โค กระบือ สุกร ไก แพะ)

2.6 ส ง เ สริ มและพัฒนา สินค า เกษตรและอาหารภาย ใต
สัญลักษณ Q ใหเปนที่ยอมรับและตรงกับความตองการของตลาด

2.7 พัฒนาคุณภาพที่ดินทางการเกษตรบริเวณลุมแมนํ้าโขง
2.8 สงเสริมการตลาดและการเพิ่มชองทางการตลาดดานสินคา

เกษตร ประมง และปศุสัตว
2.9 ส ง เสริมการสรรหาและพัฒนาดานการประมงพันธุ ดี

(กุง ปู ปลา)
2.10 สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ขาว ออย

มันสําปะหลัง  ยางพารา) ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่ประชุม เห็นชอบ

/5.2 เพื่อพิจารณา...
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5.2 เพื่อพิจารณาติดตามสถานการณการเบิกจายเงินงบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุมจังหวัดฯ

เลขานุการ จังหวัดบึงกาฬ มีผลการเบิกจาย จํานวน 60.167 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 62.09% จังหวัดเลย มีผลการเบิกจาย จํานวน 34.035 ลานบาท
คิดเปน 27.32% จังหวัดหนองคาย มีผลการเบิกจาย จํานวน 56.115 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 92.02% จังหวัดหนองบวัลําภู มีผลการเบิกจาย จํานวน 17.436
ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.68% จังห วัดอุดรธา นี มีผลการเบิกจ าย
จํานวน 43.827 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.59% โดยมีภาพรวมผลการ
เบิกจายทั้งหมดคิดเปนรอยละ 52.04%

ประธาน จากวันน้ีถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จะมียอดการเบิกจายเพิ่มข้ึน
หรือไม ใหผูแทนจังหวัดไดช้ีแจงโดยเริ่มจากจังหวัดอุดรธานี

เลขานุการ ในสวนของจังหวัดอุดรธานีจะมีผลการเบิกจายเพิ่ม ข้ึนประมาณ
2 ลานบาท ซึ่งจะมีโครงการของสํานักบริหารจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 จํานวน
2 กิจกรรม/สหกรณจังหวัดอุดรธานี จํานวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมจัดทําส่ือ
โฆษณาเพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวฯ ดําเนินการโดยสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ  โดยขอกันเงินของจังหวัดอุดรธานี จํานวน 5 กิจกรรม
รวมงบประมาณ 8,832,200 บาท ไดแก

1. ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนํ้าตกหินตั้ง ตําบลกุดหมากไฟ
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาเสนทางศึกษา
ธรรมชาติ และกอสรางอาคารเรือนนอน) งบประมาณที่ขอกัน จํานวน 373,200
บาท

2. ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าสิงห ตําบลขอนยูง อําเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาศึกษาเสนทางธรรมชาติ และกอสราง
เรือนนอน) งบประมาณที่ขอกัน จํานวน 1,294,000 บาท

3. การจัดทําส่ือโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว –
OSM งบประมาณที่ขอกัน จํานวน 6,360,000 บาท

4. กอสรางโรงเรือนพรอมอุปกรณประกอบเพื่อสงเสริมการปลูกและ
รวบรวมขาวและถ่ัวเหลืองครบวงจร งบประมาณที่ขอกัน จํานวน 255,000 บาท

5. จางเหมาติดตั้งเครื่องช่ัง ขนาด 3 X 8 เมตร พิกัด 50 ตัน
งบประมาณที่ขอกัน จํานวน 550,000 บาท

/นายสมเด็จ...
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นายสมเด็จ  จําป โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนํ้าตกหินตั้ง สงมอบงานงวดที่
(แทน) ผูอํานวยการสํานัก 3 และ 4 เรียบรอยแลวจากทั้งหมด 5 งวดงาน คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 โดยสัญญาส้ินสุดในเดือนตุลาคม 2559

โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าสิงหมีการปรับเปล่ียนแบบ
อยูระหวางสงมอบงานงวดที่ 1 และ 2 และจะมีการขยายระยะเวลาการกอสราง
ออกไปอีกถึงเดือนธันวาคม 2559

ประธาน ติดตามเรงรัด ดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ที่ประชุม เห็นชอบ
นายชาญชัย คงทัน จังหวัดบึงกาฬ มีผลการเบิกจายจํานวน 60,167,310 บาท
หัวหนาสํานักงานจังหวัด คิดเปน 62.09 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 36,082,500 บาท
บึงกาฬ และขอกันเงิน จํานวน 2 โครงการ ไดแก
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด 1. โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงการคาชายแดนทางหลวง
บึงกาฬ หมายเลข 2026 CS.0100 ตอนหนองหิ้ง-เหลาหลวง อําเภอเซกา จังหวัด

บึงกาฬ ระหวาง กม.17+000 - กม.19+113 ระยะทาง 2.113 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 คงเหลือที่ยังไม
เบิกจาย จํานวน 33,447,500 บาท คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม
2559 โดยขอกันในสวนที่ยงัไมเบิกจาย คือ 33,447,500 บาท

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหาดคําสมบูรณ งบประมาณ 3,116,000
บาท วงเงินงบประมาณในสัญญา 3,100,000 บาท เบิกจายแลว 465,000
บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 2,635,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 25 ธันวาคม
2558 ส้ินสุดสัญญา 19 กันยายน 2559 ผลการดําเนินงานได 90 % คาดวา
จะดําเนินการไมเสร็จทันตามสัญญา จึงขอกันเงินจํานวน 2,635,000 บาท

ประธาน ติดตามเรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จตามสัญญา

ที่ประชุม เห็นชอบ

นายยศเสถียร  ทองปน จังหวัดเลย มีผลการเบิกจายอยูที่ 74 ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 57%
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย คาดวาวันที่ 20 กันยายน 2559 จะมีผลการเบิกจายเพิ่มข้ึนเปน 93
และแผน ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 73% และจะขอกันเงิน จํานวน 1 โครงการ ไดแก
(แทน) หัวหนาสํานักงาน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวอาเซียน สายทาง 211
จังหวัดเลย ตอนควบคุม 0202 ตอน  ปากชม – เชียงคาน จังหวัดเลย ระหวาง กม.

161+000 – กม. 163+680 ระยะทาง 2.680 กิโลเมตร งบประมาณ
/31,419,800...



~ 22 ~

31,419,800 บาท วงเงินในสัญญา 30,615,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31
มีนาคม 2559 ส้ินสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ผลการดําเนินงาน 87% โดยขอ
กันเงินทั้งกอน

ที่ประชุม เห็นชอบ

นายนิเวศน  หาญสมุทร จังหวัดหนองคาย ไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวน 4 โครงการ
หัวหนาสํานักงาน 11 กิจกรรม งบประมาณทั้งหมด 60,982,040 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ
จังหวัดหนองคาย จํานวน 3 โครงการ 10 กิจกรรม คงเหลืออยู 1 โครงการ คือ โครงการจัดทําลาน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ
หนองคาย 5,000,000 บาท วงเงินในสัญญา 4,009,500 บาท ส้ินสุดวันที่ 20 กันยายน

2559 เบิกจายแลว 940,500 บาท คาดวาวันที่ 30 กันยายน 2559 จะ
เบิกจายไดอีก 1 ลานบาทเศษ จากการตรวจสอบแลวคาดวาจะดําเนินการแลว
เสร็จอยูที่เดือนพฤศจิกายน 2559

เลขานุการ เพิ่มเติมในสวนของจังหวัดหนองคายขอกันเงินอยู 1 โครงการ คือ
โครงการจัดทําลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
งบประมาณ   ที่ขอกันจํานวน 2.7 ลานบาทเศษ

ที่ประชุม เห็นชอบ

นายพรพิทักษ อํามาตทัศน จังหวัดหนองบัวลําภู ขอกันเงินจํานวน 2 กิจกรรม
นวค.นโยบายและแผน คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 61,991,200 บาท ไดแก
ชํานาญการ 1. ปรับปรุงขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข 210 ตอนนาคําไฮ -
(แทน) หัวหนาสํานักงาน วังสําราญ  อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางกม.69+000 -
จังหวัดหนองบัวลําภู กม.71+554 ระยะทาง 2.554 กิโลเมตร งบประมาณ 58,640,300 บาท

วงเงินในสัญญา 54,879,000 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2559
ส้ินสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เบิกจายแลว 15% ขอกันเงินจํานวน
46,647,150 บาท

2. ขุดลอกคําปลาหลาย บานภูพานทอง หมูที่ 2 ตําบลหนองบัว
อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา
118,740 ลูกบาศกเมตร ดําเนินการแลวเสร็จ 3 รอบ แตคณะกรรมการตรวจ
การจางยังไมอนุมัติ เน่ืองจากปริมาณงานยังไมเปนไปตามสัญญา โดยขอกันเงิน
ทั้งหมด

/เลขานุการ...
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เลขานุการ ขอสรุปยอดเงินกันในภาพรวมโดยภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
จะมียอดการเบิกจายเพิ่มข้ึนทั้ง 5 จังหวัด จะอยู 64 ลานบาทเศษ จะทําให
ภาพรวมเพิ่มข้ึนเปน 275 ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 68.49% ขอกันเงิน
จํานวน 125 ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 31.22%

ประธาน ดําเนินการเรงรัดใหผลการเบิกจายเพิ่มข้ึนกอนส้ินปงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ที่ประชุม เห็นชอบ

5.3 เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย
ของกลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณี ไมมีผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการประจําป เปนกรณีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดพื้นที่ดําเนิน
โครงการ

เลขานุการ จังหวัดหนองคาย โดยแขวงทางหลวงหนองคาย มีความประสงคขอเพิ่ม
ระยะทางโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน จํานวน 2
กิจกรรม ซึ่งเปนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี

5.3.1 เดิม 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

เปล่ียนเปน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่
0102 ตอน หนองบัว – ทาบอ ระหวาง กม.18+900 – กม.20+965 และ
ระหวาง กม.21+978 – กม.22+858 ระยะทางดําเนินการ 2.945 กิโลเมตร
งบประมาณ 40,000,000 บาท

5.3.2 เดิม 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

เปล่ียนเปน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่
0102 ตอน หนองบัว – ทาบอ ตอน 1 ระหวาง กม.11+579 – กม.14+500
ระยะทางดําเนินการ 2.921 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

ที่ประชุม เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

เลขานุการ กระทรวงมหาดไทยไดรับการประสานจากสํานักงาน ก.พ. วาไดจัดสรร
ทุนฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการที่ปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาค โดยเปนทุน
ฝกอบรมระยะส้ัน จํานวน 10 วัน จํานวน 60 ทุน โดยแบงหัวขอการฝกอบรม
เปน 3 หัวขอ ไดแก

1. เศรษฐกิจดิจิตอลและสรางสรรค จํานวน 20 ทุน
2. การทองเที่ยวแบบยั่งยืน จํานวน 20 ทุน
3. นวัตกรรม การเกษตรและอาหาร จํานวน 20 ทุน
โดยกระทรวงมหาดไทย ไดแจงวาใหหัวหนากลุมจังหวัด คือผูวาราชการ

จังหวัดอุดรธานี ใหจัดลําดับหัวขอกอนวาอยากใหสงอบรมในหัวขอไหน กอน –
หลัง ประเด็นที่ 2 ใหสงรายช่ือขาราชการในกลุมจังหวัดที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.
กําหนด เขารับทุน กลุมจังหวัดละไมเกิน 4 คน โดยเรียงลําดับ 1 2 3 4
ใหสถาบันดํารงธรรมราชานุภาพ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 โดยกําหนดวา
ในแตละกลุมจังหวัดตองมาจากสวนราชการที่แตกตางกัน

ประธาน เรียงลําดับหัวขอการฝกอบรม
1. การทองเที่ยวแบบยั่งยืน
2. นวัตกรรม การเกษตรและอาหาร
3. เศรษฐกิจดิจิตอลและสรางสรรค
และใหแตละคนเขียนบรรยายวาหลังจากไปฝกอบรมแลวจะนําความรูที่

ไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในดานใดบาง เพื่อใชพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคลเพื่อเขารับทุน และขอปดการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

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


