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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
คร้ังที่ 6/2561 

วันพฤหัสบด ีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.  
ณ  หองประชมุกรมหลวงประจักษศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 

1. นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน/ี 
(แทน) หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

ประธานกรรมการ

2. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ

3. นายจํารัส  นาแฉลม หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ

4. นายณฐัพงศ  คําวงศปน หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รองประธานกรรมการ

5. นายวสันต ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเลย   
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ

6.  นางวราภรณ  อิ่มแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายจีรวัฒน ไชยศร ี (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นายอําไพ  ประเสริฐสังข เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นางรวิภา  เพชรฤาชัย (แทน) สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
10. นายสนธยา  ยาสงคราม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ 
11. นายเมธี  อุนชวง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลย ที่ 1 กรรมการ 
12. นายสํารวย  เกษกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
13. นายปยะพัทธ  โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
14. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายเสริมชัย  ลี้เขียววงศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
16. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
17. นางพีรยา  บัวหนอง (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 
18. นายผาสุก  เจือจันทนศักดิ์ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

หนองบัวลําภ ู
กรรมการ 

19. นายสุระพงษ  ศรีปยะพันธุ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
20 .นางวิภาพร  ธีระธรรม (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัด

อุดรธานี 
กรรมการ 

21. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 
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22. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

23. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศนูยประสานงานองคกรเอกชน 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

24.นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน 
จังหวัดเลย 

กรรมการ 

25. นายเกรียงไกร  ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
26. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
27. นางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
28. นายกลาณรงค  คนรู ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 

เพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเลย   
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

29. นายเชาววรรธน  กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

30.นายทศวรรษ  ปญญาแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ 

1. พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมืองอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี 
กรรมการ ติดราชการ 

6. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
7. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง  

  จังหวัดหนองบัวลําภ ู
กรรมการ ติดราชการ 

8. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
9. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม

จังหวัดอุดรธานี 
กรรมการ ติดราชการ 

10. นายวิษณุ  พิลาสุทธิ์ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
หนองคาย 

กรรมการ ติดราชการ 

11. นายอารี  วิพบุตร ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย  
      จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

12. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
13. นางใบ  ฮาดดา ผูชวยคนพิการศูนยบริการคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
14. นายอรุณ  วัดโสภา ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
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15. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ 
16. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 
กรรมการ ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม  
1. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายแผลแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี  
2. นายพรชัย  ศรีบุรินทร พนักงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเลย 
3. นายยศเสถียร ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
4. นายภัทรพงษ   ธรรมวงศ จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
5. นายประสิทธิ์ ฤทธิ์มหา ปลัดอาวุโส อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
6. นายมนูญ  ชูตรี รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
7. นางสาวนงนุช  สีทานอย นวค.นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สนง.การทองเที่ยวจังหวัดหนองคาย 
8. นางสาวรัฏติพร  ศิริศรี (แทน) นายอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
9. นายศภุัชพงศ  พิมพโคตร (แทน) นายอําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย 
10. นายศภุประวัติ  รัตนติสรอย แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 
11. นางสาวมณีวรรณ  พรหมพุทธา (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองคาย  
12. นางเยาวลักษณ  ดุจธรรมสาร สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุดรธานี 
13. นายเริงชัย  รักอย ู  (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเลย 
14. นายวีรภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
15. นางสาวกานตพิชชา  แหลมทอง นวก.ปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
16. นางสาวมาลนิทร พันธุเดช เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
17. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
18. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
19. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.   นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธาน           
ที่ประชุม และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
ประธาน   เนื่องจาก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนา             

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ติดราชการไมสามารถเขาประชุม
ได จึงมอบหมายใหกระผมนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานีเปนประธานที่ประชุมแทน 

   ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2561 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2561 
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ไดจัดประชุม ก.บ.ก.  ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธท่ี 5 กันยายน 
2561 โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทานตามหนังสือ
ที่ มท 0227.5 (อด)/ว 4628 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยไดเผยแพร
ลงบนเว็บไซตของกลุมจังหวัดฯ ท่ี www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : 

การประชุม ก.บ.ก. เพ่ือใหทานตรวจสอบ แลวนั้น หากกรรมการทานใด
ประสงคจะปรับปรุงแกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข 
ขอใหรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แลว 

3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจ าย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีดังนี ้

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น 387,508,600.- บาท รายละเอียด 
ดังนี้ 

งบลงทุน  244,628,000 บาท 
     งบดําเนินงาน 137,880,600 บาท 

     งบบริหาร     5,000,000  บาท  

เลขานุการ  จึงนําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดชี้แจง  
รายละเอียดการกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป เปนรายกิจกรรม รายจังหวัด ดังนี ้

  1. จังหวัดอุดรธานี จํานวน  4  โครงการ งบประมาณ 
137,610,980.- บาท   

- เบิกจายแลวจํานวน 75,673,639.03 บาท คิดเปน            
รอยละ 55.02 คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 61,854,557.97 บาท           
คิดเปนรอยละ 44.98 โดยทุกโครงการดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการ
รวบรวมเอกสารการเบิกจายเพ่ือสงเบิกจาย 

โดยจะสามารถเบิกจายไดแลวเสร็จทุกโครงการภายใน              
ไตรมาสท่ี 1  

ประธาน   กลุมจังหวัดฯ มีการกันเงินแบบไมมีหนี้หรือไม หรือเปนการกันเงิน
แบบมีหนี้ทั้งหมด 

 
 

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธาน ี
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  ในสวนของจังหวัดอุดรธานี มี 1 โครงการ คือ โครงการเพ่ิมผลผลิต 
การแปรรูปการตลาด และการยกระดับภาคการเกษตรสูเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย กิจกรรม มหกรรมขับเคลื่อนและขยายเครือขายเกษตรอินทรีย 
กลุมจังหวัด "สบายดี" งบประมาณ 248,000.- บาท โดย สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดอุดรธานี 

ที่ประชุม    รับทราบ 

2. จังหวัดหนองคาย จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 
90,703,300.- บาท   

   - เบิกจายแลว จํานวน 58,935,091 บาท คิดเปนรอยละ 65 
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 30,902,499 บาท คิดเปนรอยละ 35  

  - จังหวัดหนองคาย มีเงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 5 รายการ 
งบประมาณ 34,712,469 บาท เบิกจายแลว จํานวน 3,791,970 บาท 
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 30,902,499 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  1. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบนเสนทาง (Routes) 
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

1.1 กิจกรรมยอยท่ี 2.3.1 เทศกาลอาหารกลุมจังหวัด             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,500,000 บาท กอหนี้ผูกพัน 
จํานวน 2,168,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางสงเบิก 

1.2 กิจกรรมยอยที่ 3.1 ติดตั้งจอ LED Full Color หนาศาลากลาง
จังหวัดหนองคาย 12.4*6.7 เมตร (ดานหนา) จํานวน 1 จอ งบประมาณ 
5,000,000 บาท กอหนี้ผูกพัน จํานวน 4,982,669 บาท อยูระหวางการติดตั้งจอ 

2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส  เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว               
เชิงอัตลักษณ 

2.1 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 211                
ตอนควบคุมท่ี 0101 ตอนหนองสองหอง - ศรีเชียงใหม ระหวาง กม.8+000 -            
กม.9+650  งบประมาณ 27,440,000  บาท กอหนี้ ผูกพัน จํ านวน 
25,279,800 บาท ติดปญหาตนไมสงวน 

2.2  กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดงมด
แดง หมูที่ 10 ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป จังหวัดหนองคาย เพ่ือเขาแหลง
ทองเที่ยวจุดชมบั้งไฟพญานาค งบประมาณ 1,537,000 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ 
อยูระหวางเบิกจายงบประมาณ 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่สําคัญ กิจกรรม กอสรางฝายน้ําลนหวยคุก บานโนนสวรรค หมูที่ 3 
ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  (ชวงที่ 4)  งบประมาณ 745,000 
บาท ติดปญหาเรื่องน้ําทวม ไมสามารถเขาพื้นที่ได 

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธาน ี

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานกังานจังหวัด
หนองคาย  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ กิจกรรม กอสรางฝายน้ําลนหวยคุก บานโนนสวรรค              
หมูที่  3  ตํ าบลบานเดื่อ  อํา เภอทาบอ จั งหวัดหนองคาย  (ชว งที่  4)  
งบประมาณ 745,000 บาท ชวงที่ทําสัญญาจางมีพายุเขา แลวเกิดน้ําทวม   
ซึ่งในปจจุบันน้ําก็ยังทวมขังอยู คาดวาภายในสิ้นเดือนนี้น้ําจะลด และสามารถ
นําเครื่องจักรเขาไปดําเนินงานได และคาดวาจะสงมอบพ้ืนท่ีไดในชวงเดือน
ธันวาคม 2561 โดยจะทําการกอสรางและสงมอบไดภายในเดือนมกราคม 
2562 

ที่ประชุม    รับทราบ 

3. จังหวัดเลย จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 82,655,600.- บาท   

- เบิกจายแลว จํานวน 52,706,582.06 บาท คิดเปนรอยละ  64 
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 29,919,017.94 บาท คิดเปนรอยละ 36 

  - ยอดเงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 
31,458,980.53 บาท เบิกจายแลว จํานวน 2,034,771 บาท คิดเปน
รอยละ 6.46 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาชองทางการตลาดใหกับผูผลิต 
ผูประกอบการ SMEs/OTOP และวิสาหกิจชุมชนกันเงินไวเบิกเหลือมป 
จํานวน 1,798,563 บาท (ดําเนินการแลวเสร็จ และเบิกจายเสร็จ
เรียบรอย) 

2. กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหม สกายวอลคพระใหญ -
ภูคกงิ้ ว  อํ า เภอเชียงคาน จั งหวัดเลยกันเงิน ไว เ บิกเหลือมป  จํ านวน 
28,698,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 31 พ.ค. 61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 
ตุลาคม 62 (480 วัน) ขณะนี้อยูระหวางการปรับฐานราก คิดเปนรอยละ 7 
เปอรเซ็นต (ยังไมมีการเบกิจาย) 

3. กิจกรรมปรับปรุงจุดขาย Land Mark เทอรโมมิเตอรยักษ ต.หนองบัว 
อ.ภูเรือ (โครงการที่ขอใชเงินเหลือจาย) กันเงินไวเบิกเหลือมป จํานวน 
490,000 บาท (ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางรวบรวมเอกสารสงเบิก) 

4. กิจกรรมขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา บริเวณพระใหญภูคกงิ้ว 
(สกายวอลค) ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย (โครงการที่ขอใชเงินเหลือจาย)   
กันเงินไวเบิกเหลือมป จํานวน 472,417.53 บาท เบิกจายแลว 236,208 
บาท คงเหลือ 236,209.53 บาท คิดเปนรอยละ 50 % 

 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 

นายประสิทธิ์  ฤทธิ์มหา 

(แทน) นายอําเภอทาบอ
จังหวัดหนองคาย 

นายวสันต  ไทยสุวรรณ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร    
และขอมูลเพ่ือการพัฒนาจงัหวัด  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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4. จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 
5,113,300.- บาท   

จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับจัดสรร จํานวน 2 โครงการ 4 
กิจกรรม งบประมาณ 5 ,1123,300 บาท เบิกจ ายแล ว  จํ านวน 
4,843,946 บาท คิดเปนรอยละ 94.73 โดยมีเงินเหลือจาย จํานวน 
200,000 บาท 

โดยมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 1 กิจกรรม คือ 
โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และยกระดับภาค
การเกษตรสูการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย กิจกรรม สงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตและฟนฟูสัตวน้ํา พ้ืนถิ่น และสัตวน้ําเศรษฐกิจตามลุมน้ําในพื้นที่            
กลุมจังหวัดแบบมีสวนรวม งบประมาณ 200,000 บาท ปจจุบันเบิกจาย
งบประมาณเสร็จเรียบรอยแลว 

และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรางลานจอดรถพระพุทธชยันตี สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 10,611,600 บาท 
เบิกจายแลว จํานวน 3,956,000 บาท  และขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
จํานวน 4,945,000 บาท ผลการดําเนินงานในปจจุบันดําเนินการแลว 
ประมาณ 85 % 

ที่ประชุม    รับทราบ 

5. จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 68,625,420.- บาท   
        จังหวัดบึงกาฬ ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ และเบิกจาย         

แลวเสร็จ 100 %  
 
 
 
ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อทราบ 

4.1 การดํา เนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ          
ของกลุมจังหวัด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 497,660,500.- บาท รายละเอียด 
ดังนี้ 

งบลงทุน  449,136,000 บาท 
     งบดําเนินงาน   43,524,500 บาท 

นายกลาณรงค  คนรู 
ผูอาํนวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตร    
และขอมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด   
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลาํภู 

นายจํารัส  นาแฉลม 

หัวหนาสํานกังาน 

จังหวัดบึงกาฬ 

(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

บึงกาฬ 
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     งบบริหาร     5,000,000  บาท  

             

งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ

กลุมจังหวัดฯ -                  -                 3,000,000     3,000,000        -            -         

จังหวัดอุดรธานี 91,980,000     20,104,500     400,000       112,484,500    -            -         

จังหวัดหนองคาย 81,123,000     9,192,400       400,000       90,715,400      -            -         

จังหวัดเลย 93,573,000     5,375,000       400,000       99,348,000      -            -         

จังหวัดหนองบัวลําภู 94,460,000     4,766,500       400,000       99,626,500      -            -         

จังหวัดบึงกาฬ 88,000,000     4,086,100       400,000       92,486,100      -            -         

รวมท้ังสิ้น 449,136,000   43,524,500     5,000,000     497,660,500    -            -         

จังหวัด
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตาม พรบ.

         

 

เลขานุการ  จึงนําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดชี้แจงสถานะ
โครงการรายโครงการ 

  4.1.1 จังหวัดอุดรธานี จํานวน  5 โครงการ 10 กิจกรรม 
งบประมาณ 112,484,500.- บาท 

  ในสวนของจังหวัดอุดรธานี ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ไดมีการมอบ
อํานาจใหกับสวนราชการที่รับผิดชอบโครงการไปแลว จํานวน 4 โครงการ 9 
กิจกรรม ซึ่ งยั งเหลืออีก 1 โครงการ 1 กิจกรรม คือ โครงการสราง           
นักอุตสาหกรรมพันธใหม (Startup / New warrior) 400 รายตอป                 
โดยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 งบประมาณ 12,736,500 บาท               
ซึ่งจะไดมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการในวาระที่ 5.1.3 ตอไป  

ประธาน  ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณใชหรือไม 

  ยังไมมีการเบิกจายงบประมาณแตอยางไร และขอแกไขโครงการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกการคาสูสากล กิจกรรม             
สายแยกทางหลวงหมายเลข 2096 – บานนาโฮง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี
งบประมาณ 22,980,000 บาท ขอแกไขจากอําเภอเพ็ญ เปลี่ยนเปนอําเภอ
บานดุง เนื่องจากความคลาดเคลื่อนทางธุรการ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

4.1.2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 6 โครงการ 9 กิจกรรม 
งบประมาณ 90,715,400.- บาท 

ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติโครงการไปแลว จํานวน 5 โครงการ 8 
กิจกรรม โดยในสวนของงบลงทุนอยูระหวางการจัดหาผูรับจาง สวนกรณีที่เปน
งบดําเนินงาน จํานวน 3 หนวยงาน อยูระหวางทําเรื่องขอยืมเงิน เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมตามรายละเอียดโครงการ ยังไมไดอนุมัติโครงการ จํานวน 1 โครงการ 
1 กิจกรรม ไดแก โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สรางข้ึนใหมตามทิศทาง

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธาน ี

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธาน ี

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย 



~ 9 ~ 
 

ตลาดอุตสาหกรรมการทองเที่ยว กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวริมโขง วัดหมากจันทร บานไกแกว หมูที่ 6 ตําบลปะโค อําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 16,123,000 บาท ซึ่งอําเภอเมือง
หนองคาย ไดยื่นเรื่องเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และจะได
นําเสนอในวาระเพ่ือพิจารณา ตอไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 

4.1.3 จังหวัดเลย จํานวน 5 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 
99,348,000.- บาท 

ผูวาราชการจังหวัดเลย ไดมอบอํานาจใหสวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการเรียบรอยครบทุกโครงการแลว โดยคงมี เหลืออยู  จํานวน             
1 โครงการ 2 กิจกรรม คือ โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีเหมาะสม เชื่อมโยง
แหลงน้ําที่มีศักยภาพในพ้ืนที่  

1. กิจกรรม : กอสรางระบบสงน้ําสถานีสูบน้ํา ดวยไฟฟา บานทาบุง 
ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบประมาณ 10,000,000 บาท 
หนวยงานรับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานเลย 

2. กิจกรรม : กอสรางระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา                
บานปากปวน 2 ตําบลปากปวน อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบประมาณ 
10,000,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ โครงการชลประทานเลย 

ซึ่ ง โครงการชลประทานเลย ไดยื่น เรื่ อง เ พ่ือขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ และจะไดนําเสนอในวาระเพ่ือพิจารณา ตอไป 

สําหรับโครงการท่ีผูวาราชการจังหวัดไดมอบอํานาจใหกับสวนราชการ
ไปแลวนั้น ขณะนี้อยูในกระบวนการหาตัวผูรับจาง 

ที่ประชุม    รับทราบ 

4.1.4 จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม 
งบประมาณ 99,626,500.- บาท 

1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกการคา           
สูสากล จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 

 1.1 กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟลต  ทางหลวง
หมายเลข 210 บานหนองภัยศูนย อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู             
ตอน หนองบัวลําภู - นาคําไฮ กม.45+098 - กม.51+295 ปริมาณงาน 
61,970 ตร.ม. (จังหวัดหนองบัวลําภู)  งบประมาณ 30,000,000 บาท 
แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก (อยูระหวาง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง)  

 1.2 กิจกรรม เพิ่มมาตรฐานชั้นทางจาก 2 ชองจราจร          
เปน 4 ชองจราจรทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบัวลําภู - นากลาง 

นายวสันต  ไทยสุวรรณ
ผูอาํนวยการกลุมงานยุทธศาสตร    
และขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

นายกลาณรงค  คนรู 
ผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตร    
และขอมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด   
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู 
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ระหวาง กม.60+675 - กม.61+000 บานนาคาํไฮ ตําบลนาคําไฮ อําเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวลําภู  (จังหวัดหนองบัวลําภู) งบประมาณ 25,000,000 
บาท แขวงทางหลวงหนองบัวลําภู เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก (อยูระหวาง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง)  

2. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สรางขึ้นใหมตามทิศทางตลาด
อุตสาหกรรม การทองเที่ยว จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก 

 2.1 กิจกรรม กอสรางสวนอุทยานไดโนเสารกลางแจง          
(Dino Park) พิพิธภัณฑหอยหิน 150 บานปและไดโนเสาร จังหวัด
หนองบั วลํ าภู  งบประมาณ 39,460,000 บาท สํ านักงานจังหวัด
หนองบัวลําภู เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก (อยูระหวางปรับปรุงรูปแบบ
รายการใหเขากับสภาพพื้นที่ดําเนินการ)  

 2.2 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาแหลงทองเที่ยว            
ภูหิ นล าดช อฟ า  ตํ าบลโนนทัน  อํ า เภอเมื อง  จั งหวัดหนองบั วลํ าภู                   
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวจังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 4,766,500 บาท 
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภูกับ สํานักงานจัดการปาไมฯ 6  เปนหนวยงาน
รับผิดชอบหลัก (อยูระหวางตรวจสอบพื้นที่ดําเนินการ) 

ที่ประชุม    รับทราบ 

4.1.5 จังหวัดบึงกาฬ จํานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณ 
92,486,100.- บาท 

จังหวัดบึงกาฬ ไดรับการจัดสรร จํานวน 2 โครงการ 6 กิจกรรม         
ซึ่งประกอบดวย  

1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกการคา
สูสากล จํานวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 88,000,000 บาท ขณะนี้อยูใน
กระบวนการจัดหาตัวผูรับจาง คาดวาจะไดตัวผูรับจางภายในกลางเดือน
ธันวาคม 2561  

2. โครงการสง เสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ ทําการตลาด
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม งบประมาณ 
4,086,100 บาท เปนงบดําเนินงาน ยังไมไดการจัดสรรงบประมาณ 

3. คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัด เบิกจายแลว จํานวน 
15,000 บาท ซึ่งเปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีที่ทํางานประสานงานกับ            
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 

 

นายจํารัส  นาแฉลม 

หัวหนาสํานักงาน 

จังหวัดบึงกาฬ 

(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

บึงกาฬ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 5.1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 
เลขานุการ    ขอระเบียบ/หนังสือสั่งการ  

(1) มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)       
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561  

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณา
เฉพาะกรณีเปนโครงการใหมที่ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่
ดําเนินการ ซึ่งกระทบตอกลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ และให
ดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไข
เพ่ิมเติม และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 โดยมีหลักเกณฑ ดังนี ้

1. ในกรณีที่ จั ง หวัดและกลุ มจั งหวัดมี ความประสงค โอน
เปลี่ยนแปลงโครงการ ใหเนนดําเนินโครงการสํารองที่อยูในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป (Y2) กอน 

2. การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ใหผูวาราชการหรือหัวหนา
กลุ มจั งหวัด ดํา เนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ                      
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
รายจายสําหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 

3. กรณี จั งหวั ดหรื อกลุ ม จั ง หวั ดมี คว ามประสงค ขอ โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายของจังหวัด หรือของกลุมจังหวัด ทั้งกรณี
งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจาย ที่เปนการดําเนินการโครงการใหม
ที่ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด หรือ
ดําเนินการโครงการเดิม แตมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดําเนินการ 
ซึ่งประทบตอกลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการใหเสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 

 โดยใหผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนากลุมจังหวัด นําเสนอเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แลวแตกรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด พรอมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายของจังหวัดหรือกลุมจังหวัดแลว ใหผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนา
กลุมจังหวัดนําเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 

4. กรณีจังหวัดหรือกลุมจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและ
วงเงินงบประมาณของจังหวัดหรือของกลุมจังหวัดที่นอกเหนือจากขอ 3           
เมื่อไดรับพิจารณาใหโอนเปลี่ยนแปลง ให ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงาน              
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การเปลี่ยนแปลงดังกลาวให อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาคทราบ ภายใน 15 วัน 
นับแตวันสิ้นไตรมาสที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงโครงการ  

5. กําหนดกรอบระยะเวลาในการสงคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 
และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดและของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ตาม
ขอ 3 ซึ่งตองเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค จังหวัด
และกลุมจังหวัด จะตองดําเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เก่ียวของ โดย
จะตองเสนอขอความเห็นชอบตอ อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภายในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2561 เพื่อใหจังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถดําเนินการเบิกจายไดทัน
ภายในไตรมาส 1 ของปงบประมาณ  ท้ังนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติผอนผันและ
ขยายระยะเวลาการดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณ อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาคสามารถพิจารณาผอนผันใหจังหวัดและ
กลุมจังหวัดสงคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ เพ่ิมเติมไดตามที่เห็นสมควร 

    5.1.1 จังหวัดหนองคาย หนังสือจังหวัดหนองคาย ดวนที่สุด ที่ นค 
0017.2/9922 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การดําเนินงานกิจกรรม
ภายใต โครงการตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประจํ าปของกลุ มจั งหวั ด                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และดวนท่ีสุดท่ี นค 0017.2/13710 
ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 (1) จังหวัดหนองคาย ขอเปลี่ยนแปลงหนวยงานรับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 
 

 

รายการเดิม รายการใหม 
หนวยงาน/จังหวดั 

ที่รบัผดิชอบ
ดําเนนิการ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ มี ค ว า ม พ ร อ ม ใ ห มี
มาตรฐานสากล 

242,800.- 1. โครงการสงเสริม สนับสนุน 
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความ
พรอมใหมีมาตรฐานสากล 

  

1.1 กิจกรรมพัฒนายกระดับการบริหาร
จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส แ ล ะ โ ซ อุ ป ท า น
ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนและ 
SMEs จังหวัดหนองคาย 

242,800.- 
(สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด
หนองคาย) 

1.1 กิจกรรมพัฒนายกระดับ
การบริหารจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทานภาคอุตสาหกรรม 
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น แ ล ะ  SMEs 
จังหวัดหนองคาย 

242,800.- 
 

สํานักงานพาณิชย
จังหวัดหนองคาย 

รวมงบประมาณ 242,800.-  รวมงบประมาณ 242,800.-     

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย 
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ที่ประชุม    เห็นชอบ 

(2) จังหวัดหนองคาย ขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

 

 

 

 
     ขอถอนออกจากวาระ เพ่ือนําเขาในการประชุมครั้งตอไป 
 
 
 
 

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

 

 

 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่
ส ร า ง ขึ้ น ใ หม ต า ม ทิศ ท า ง ต ล า ด
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

16,123,000.- 1.  โครงการพัฒนาแหล ง
ทองเที่ยวที่สรางขึ้นใหมตาม
ทิศทางตลาดอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 

16,123,000.-  

1.1 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
แหลงทองเท่ียวริมโขง วัดหมากจันทร 
บานไกแกว หมูที่ 6 ตําบลปะโค อําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

16,123,000.- 1.1 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนา
ศั กยภาพแหล งท อ ง เที่ ย ว           
ริ ม โ ข ง  วั ด อุ ด ม ส ร รพ ผ ล              
บ า นปะ โ ค เ หนื อ  หมู ที่  2 
ตํ าบลปะ โค  อํ า เภอ เ มื อ ง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

16,123,000.-  
 

อําเภอเมอืง
หนองคาย 

รวมงบประมาณ 16,123,000.- รวมงบประมาณ 16,123,000.-  

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย 

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด

หนองคาย 
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5.1 .2  จั งหวั ด เลย  หนั งสื อจั งหวั ด เลย ด วน ท่ีสุ ด  ท่ี  ลย 
0017.2/16686  ลงวันที่  31 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอเป ล่ียน
รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของกลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

นายเริงชัย  รักอยู   โครงการ : พัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหลงน้ําท่ีมีศักยภาพ
(แทน) ผูอํานวยการ  ในพ้ืนที่ กิจกรรม : กอสรางระบบสงน้ําสถานีสูบน้ํา ดวยไฟฟา บานทาบุง 
โครงการชลประทานเลย  ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รายละเอียด คลองสงน้ําดาด

คอนกรีตพรอมอาคารชลประทาน ความยาว 1.950 กม. งบประมาณ 
10,000,000 บาท การดําเนินงานจากทอสงน้ําพรอมอาคารชลประทาน 
เปนคลองสงน้ํ าดาดคอนกรีตพรอมอาคารชลประทานมีตนทุนในการ
ดําเนินงานเทากัน 

ประธาน  มาตรฐานของกรมชลประทานใชหรือไม 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการ : พัฒนาแหลงน้ําที่
เ หม าะส ม  เ ชื่ อ ม โ ย งแหล งน้ํ า ท่ี มี
ศักยภาพในพ้ืนที ่
กิจกรรม : กอสรางระบบสงน้ําสถานีสูบน้ํา 
ดวยไฟฟา บานทาบุง ตําบลศรีสองรัก 
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
รายละเอียด ทอสงน้ําพรอมอาคาร
ชลประทาน ความยาวรวม 1.950 กม. 
 

10,00,000.- 1. โครงการ : พัฒนาแหลงน้ํา
ที่เหมาะสม เช่ือมโยงแหลงน้ํา
ที่มีศักยภาพในพ้ืนที่กิจกรรม 
: กอสรางระบบสงน้ําสถานี
สูบน้ํา ดวยไฟฟา บานทาบุง 
ตํ า บ ล ศ รี ส อ ง รั ก  
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
รายละเอียด คลองสงน้ําดาด
ค อ น ก รี ต พ ร อ ม อ า ค า ร
ช ล ป ร ะ ท า น  ค ว า ม ย า ว 
1.950 กม. 

10,00,000.- โครงการ
ชลประทานเลย 

2. โครงการ : พัฒนาแหลงน้ํา ท่ี
เ หมาะส ม  เ ชื่ อ ม โ ย งแหล งน้ํ า ท่ี มี
ศักยภาพในพ้ืนที ่
กิจกรรม : กอสรางระบบสงน้ําสถานี
สูบน้ําดวยไฟฟา บานทาทิศเฮือง ตําบล
ปากปวน อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
รายละเอียด ทอสง นํ้าพรอมอาคาร
ชลประทาน  ความยาว 1.965  กม. 
 

10,000,000.- 2. โครงการ : พัฒนาแหลง
น้ําที่เหมาะสม เช่ือมโยงแหลง
น้ําที่มีศักยภาพในพ้ืนที ่
กิจกรรม : กอสรางระบบสง
น้ํ าสถานี สูบน้ํ าด วย ไฟฟ า  
บานปากปวน 2 ตําบลปากปวน 
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
รายละเอียด ทอสงน้ําพรอม
อาคารชลประทาน ความยาว 
1.965  กม. 

10,000,000.-  
 

โครงการ
ชลประทานเลย 

รวมงบประมาณ 20,000,000.- รวมงบประมาณ 20,000,000.-  

นายวสันต  ไทยสุวรรณ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร    
และขอมูลเพ่ือการพัฒนาจงัหวัด  
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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นายเริงชัย  รักอยู   ตามมาตรฐานของกรมชลประทานเลยครับ   
(แทน) ผูอํานวยการ    
โครงการชลประทานเลย     

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

5.1.3 จังหวัดอุดรธานี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ          
ตามแผนกลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ดําเนินการ           
ในพื้นที่จังหวัดอดุรธาน ี

 

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

5.2 การสงมอบสินทรัพยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป          
ของ กลุมจังหวัด 

 5.2.1 จังหวัดหนองบัวลําภู หนังสือจังหวัดหนองบัวลําภู             
ที่ นภ 0017.2/14463 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การสงมอบ 
– รั บ โ อนทรั พย สิ น โ คร งกา รตามแผนปฏิ บั ติ ร า ชการกลุ มจั งห วั ด                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  

โ ค ร ง ก า รตา มแผ น ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร กลุ ม จั ง ห วั ด ฯ                
พ.ศ. 2560 (รายจายเพิ่มเติม) 

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
เพื่อรองรับการทองเที่ยว   
   กิจกรรม  ศูนย เรียนรูดาราศาสตรและทองฟาจําลอง             
แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศภูพานนอย ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู งบประมาณ 23,694,000 บาท วงเงินกอหนี้ผูกพัน 
21,888,000 บาท 

     หนวยรับโอน : องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการสรา งนักอุตสาหกรรม          
พันธใหม (Startup / New warrior) 
400  ร ายต อป  โ ดยศู นย ส ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรมภาค 4 

12,736,500.- 1 .  โครงการยกระดับการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมครบ
วงจร "กิจการจัดงานมหกรรม
ผาทอมือ อนุภาคลุมน้ําโขง
GMS Fabric Expo" ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 

12,736,500.- สํานักงาน 
จังหวัดอุดรธาน ี

รวมงบประมาณ 12,736,500.- รวมงบประมาณ 12,736,500.-  

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน 
(แทน) ผอ.กลุมงาน
ยุทธศาสตรฯ สํานักงาน
จังหวัดอุดรธาน ี

นายกลาณรงค  คนรู 
ผูอาํนวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตร    
และขอมูลเพ่ือการพัฒนา
จังหวัด   
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลาํภู 
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ลําดั
บท่ี 

รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน 

หนวย จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมาย
เหต ุ

1 อาคารฉายดาวและอาคารอเนกประสงค 1 หลัง 12,298,230.55  
  - ชุดหองน้ําสําเร็จรูป พารทติเคิลบอรดพรอมอุปกรณครบชุด 9  ชุด   
 งานระบบประปา+สุขภัณฑ      
 - โถสวมนั่งราบ แบบ 2 ชิ้น พรอมอุปกรณครบชุด 10 ชุด   
 - โถปสสาวะชายชนิดเคลือบขาว พรอมอุปกรณครบชุด 3 ชุด   
 - อางลางมือเคลือบขาว ชนิดวางบนเคาเตอร 6 ชุด   
 - อางลางมือเคลือบขาว ชนิดแขวนผนัง 1  ชุด   
 - กอกน้ําลางพื้น กอกน้ําสนาม 7 ตัว   
 - กลองใสกระดาษชําระ 10  ชุด   
 - ที่กดสบู 3 อัน   

 - ตะแกรงกรองผงที่พ้ืนชนิดดักกลิ่น  2” 7 อัน   

 - ตะขอแขวนผา 9 อัน   
 - พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12” 3 ตัว   
 - พัดลมติดผนัง ขนาด 18” 5 ตัว   
 - กระจกเงา เจียรปรี ขนาด 60 cm x 45 cm 7 บาน   
 - ราวจับสแตนเลสแท 90 องศา ขนาด 300mmx400mm  2 ตัว  งานเพิ่ม 
 - ราวทรงตัวสแตนเลสแท ยาว 1200 mm 1 ตัว  งานเพ่ิม 
 - ราวทรงตัวสแตนเลสแท ขนาด 900 mm  1 ตัว  งานเพ่ิม 

 
- ราวกันตกสแตนเลสทางลาดคนพิการขึ้นอาคาร
อเนกประสงค 

2 ตัว   

 
- ราวก้ันทางเดินสแตนเลสอาคารฉายดาวกับอาคาร
อเนกประสงค 

2 ตัว   

 - ชุดฝกบัวพรอมกานและที่วางสบู (หองน้ําคนพิการ) 1 ชุด   
 - ราวพาดผา (หองน้ําคนพิการ) 1 ชุด   
 - กระจกเงาบานใหญ ขนาด 310 mm x 1473 mm 2 ชุด   
 - แผงก้ันโถปสสาวะชาย 3 ชุด   
 - เครื่องเปาลมรอน 1800 w 2 ชุด   

 
- ถังดักสิ่งปฏิกูลสําเร็จรูป (ถังแซท) ขนาด 1.6 ลบ.ม. พรอม
อุปกรณ 

2 ชุด   

 งานบอพัก     
 - บอพักขนาด 0.50x0.50x1.00 เมตร 15  ชุด   
 หมวดงานไฟฟา     
 - LED Stripe Light 185 เมตร   
 - DOWLIGHT 1-18 W 81 ชุด   
 - HOLOGEN 8 ชุด   
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ลําดับ
ที ่

รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน 

หนวย จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 - FL LUMINAIRE (COOL WHITE) 2X36 W 22 ชุด   
 - FL LUMINAIRE (COOL WHITE) 1X36 W 1 ชุด   
 - FIRE HOSE CABINET 7 ชุด   
 - LOUNDSPEAKER,KLAT FLAT CEILING 26 ตัว   
 - LOUNDSPEAKER WALL 4 ตัว   
 - สวิทซเดี่ยว ปด-เปด ทางเดียว 22 ชุด   
 - เตารับไฟฟาแบบคู ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด, 

มานนิรภัย 
20 ชุด   

 - Flood light Led 50W Day Light โครงอลูมิเนียม 36 ชุด   
 - HEAT DETECTOR 3 ชุด   
 - HIGH BAY Luminaire 4 ชุด   
 - Sam as above But 2 Heads 28 ตัว   
 - ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ – Springer Celing พรอมระบบ

ดับเพลิง 
1 งาน   

 - ระบบปองกันฟาผา 1 ชุด   
 งานเสาไฟฟาแสงสวาง ชนิดโซลาเซลล สูง 6 ม. 17 ชุด   
 - แผงโซลาเซลล กําลังไฟไมนอยกวา 120 w     
 - กลองควบคุม ติดตั้งกับเสาไฟ แบตเตอรี่ 12 โวลต     
 - เสาไฟฟา สูง 6 เมตร      
 - โคมไฟถนน พรอมหลอด LED      

2 บอน้ําลึก 50 cm  1 งาน   
 - ระบบน้ําพุ 3 จุด พรอมปมน้ําและอุปกรณ     

3 งานลาดจอดรถ 1 งาน   
4 งานปายอาคาร 1 งาน   
 - ไฟสปอตไลท 250 w LED 1 ชุด   
 - ไฟราง (ติดเพดาน) 2 ชุด   
 - งานปูนปนนักบินอวกาศและมนุษยตางดาว 1 งาน   
 - ตัวหนังสืออลูมิเนียม “ศูนยเรียนรูดาราศาสตรจังหวัด

หนองบัวลําภ”ู 
1 งาน   

5 งานกําแพงกันดิน 60 ม. 80 ม. 1 งาน   
6 งานจัดสวน 1 งาน   
 - พื้นที่ปลูกหญาพาสพาลั่ม 70 ตร.ม.   
 - ตนแผบารมี (หูกระจง) สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร 10 ตน   
 - ตนโมก สูงไมนอยกวา 0.90 เมตร 100 ตน   
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ลําดับ
ที ่

รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน 

หนวย จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

7 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU 29 ชุด 1,318,775  
8 เกาอี้ดูดาวทองฟาจําลอง แบบปรับระดับการนั่ง 50 ตัว 481,500  
9 เครื่องฉายดาวทองฟาจําลอง พรอมอุปกรณ 1 ชุด 7,361,600  
 - เครื่องฉายดาวระบบดิจิตอลแบบเต็มโดม ควบคุมการ     
 งานดวยคอมพิวเตอรโนตบุก ทํางานรวมกับ โปรเจคเตอร     
 ความสวางไมนอยกวา 5000 ลูเมนท ความละเอียด     
 ไมนอยกวา 4 ลานพิกเซล แสดงภาพเต็มทองฟา 100%     
 สามารถฉายได 360 องศา  ประกอบดวย     
 - คอมพิวเตอรโนตบุก   1 เครื่อง   
 - โปรเจคเตอร 1 เครื่อง   
 - ฮารดแวรคอมพิวเตอร 1 ระบบ   
 - ระบบเสียงรอบทิศทาง 1 ชุด   
 - โซนนิทรรศการ  5 โซน ดังนี ้     
 โซน 1     
 - จอทัชสกรีนขนาด 55" 2 เครื่อง   
 - ปายไฟสาระเรียนรู 2 แผน   
 - ซอรฟแวรทัชสกรีน     
 โซน 2     
 - เครื่องฉายภาพโฮโลแกรม ขนาด 60" 1 เครื่อง   
 - จอโทรทัศน ขนาด 32” 2 เครื่อง   
 - แอนิเมชั่นโฮโลแกรม     
 โซน 3     
 - เครื่องฉายภาพโฮโลแกรมมัลติทัช   1 เครื่อง   
 - จอโทรทัศนขนาด 32"  2 เครื่อง   
 - ซอรฟแวรมัลติทัช     
 โซน 4     
 - ยานสํารวจดวงจันทรจําลอง 1  ลํา   
 - มนุษยอวกาศจําลอง 1 ตัว   
 - หัวจรวดจําลอง 1 ลํา   
 โซน 5     
 - เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 1 เครื่อง   
 - ชุดเครื่องเสียงระบบ Dolby 2.2 1 ชุด   
 - ซอรฟแวรระบบ AR พรอมงานแอนิเมชั่น     
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ลําดับ
ที ่

รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน 

หนวย จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 งานตกแตงภายใน     
 - อักษรโลหะ“ศนูยเรียนรูดาราศาสตรจังหวัด

หนองบัวลําภ”ู 
1 งาน   

 - ชุดโตะสํานักงานพรอมเกาอี้ 3 ชุด   
 - ชุดกลองปายไฟ  22 ชุด   

10 หมอแปลง 3 phase ขนาด 250 KVA พรอมอุปกรณ 1 ตัว 428,000  
 และเสาไฟฟาพรอมติดตั้ง     

11 หลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหวางอาคารอเนกประสงค
กับ 

1 งาน  งานเพิ่ม 

 อาคารฉายดาว     
12 ระบบระบายอากาศหองฉายดาว 1  งาน  งานเพิ่ม 
13 ถนน คสล.กวาง 5.46 ม.ยาว 17 เมตร (เชื่อมถนน 1 งาน  งานเพิ่ม 

 โครงการกับถนนของอุทยาน)     
14 ตู MDB 1 ตู  งานเพิ่ม 
15 ระบบระบายน้ําจากลานจอดรถ 1 งาน  งานเพิ่ม 
16 ระบบประปาภายนอกอาคารพรอมปมน้ํา 1 งาน  งานเพิ่ม 

2. โครงการกอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียวกลุมจังหวัดฯ 
   2.1 กิจกรรม  กอสรางถนนขึ้นพระพุทธชยันตี งบประมาณ   
6,158,900  บาท   วงเงินกอหนี้ผูกพัน  5,649,000 บาท 
 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ ปริมาณงาน งบประมาณ (บาท) หนวยรับโอน 
1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ไหล

ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 0.50 เมตร 
ระยะทาง 0.623 กิโลเมตร 

1 งาน 5,649,000 องคการบริหาร
สวนตําบลหนองบัว 

2 เสาไฟฟาแสงสวางสูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยว โคม
ไฟขนาดกําลัง 250 W.HPS พรอมอุปกรณ 

26 ชุด - 

3 ชุดควบคุมไฟถนนพรอมอุปกรณ 1 ชุด - 
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2. โครงการกอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของ
สถานท่ีทองเท่ียวกลุมจังหวัดฯ 
   2.2 กิจกรรม  กอสรางทางเดินรอบพระพุทธชยันต ี 
งบประมาณ   959,100  บาท   วงเงินกอหนี้ผูกพัน  880,000 บาท 
 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ ปริมาณ
งาน 

งบประมาณ หนวยรับโอน 

1 ทางเดินรอบพระพุทธชยันต ี 1 งาน 880,000 องคการบริหาร
สวนตําบลหนอง
บัว 

 - งานพื้นทรายลาง เซาะรอง   
 - งานราวกันตกสแตนเลส กลมกลวง ขนาด 21 2’’   

 - เสาสแตนเลส กลมกลวง ขนาด 21 2’’   

 - รวมลูกกรงตามยาว กลงกลวง ขนาด 11 2’’   

 - กระจกลามิเนต หนา 10 มม.   
 - ตัวยึดกระจกเชื่อมเสา   

      3. โครงการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบอุทกภัย 
  กิจกรรม  พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ขุดเจาะบอบาดาล 
จํานวน 32 บองบประมาณ 17,147,000 บาทวงเงินกอหนี้ผูกพัน  
17,147,000 บาท 
 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ ปริมาณงาน งบประมาณ หนวยรับโอน 
1 ทอกรุ PVC ขนาด Ø 150 มม. ชั้น 13.5 ยาว 

4 เมตร แบบปลายบาน ไดรับเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.17-
2532)  

389 ทอน 536,658.88 องคการบริหาร 
สวนจังหวัด

หนองบัวลําภ ู

2 กาวตอทอ PVC ขนาด 1,000 กรัม 22 กระปอง 

ที่ประชุม    เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ    

ประธาน  1. เรื่องการเรงรัดติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยขอใหจังหวัดในกลุมจังหวัด 
ไดแตงตั้งคณะทํางานติดตาม ออกตรวจติดตามโครงการ ผลการดําเนินงาน 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
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  2. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จะไดจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสวนของกลุมจังหวัด              
และถาลงพ้ืนที่ในสวนของจังหวัดใด ก็จะใหหัวหนาสวนราชการนั้น เขามารวม
ตรวจติดตาม ดวย 

  1. ขอฝากผูแทนภาคประชาสังคมที่ไดเปนคณะกรรมการ อ.ก.บ.ภ. 
ในเรื่องของโครงการท่ีกระทบแผนที่จะนําเขาที่ประชุม เพราะมีผลกระทบใน
เรื่องที่จะตองจัดซื้อจัดจาง โดยจะขอฝากประเด็น คือ โครงการของจังหวัดเลย 
ถาตีความวากระทบแผนอยากใหตัดขอยกเวนตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด (ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2561 ) ตามขอ 4 ออกไป 

  2. ทุกโครงการตองขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ซึ่งเปนงบลงทุน 
และจะตองมีข้ันตอนในการดําเนินการพอสมควร คงจะตองมีการประกาศหา
ตัวผูรับจางไวกอน แตใหสงวนสิทธิ์ในการลงนามในสัญญาวาจะลงนามไดก็
ตอเม่ือไดรับการแจงจาก อ.ก.บ.ภ. กอน 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

********************************** 
 
ปดประชุมเวลา 16.00 น.   
 
  
     

ลงชื่อ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวมาลินทร  พันธุเดช) 

 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

ลงชื่อ วีรภัทร  ขาวสําอางค ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นายวีรภัทร  ขาวสําอางค) 

  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นายณัฐพงศ  คําวงศปน 
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองบัวลาํภู 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลาํภู 


