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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 7/2559

ในวันพฤหสับดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี



1. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายประสงค คงเคารพธรรม รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธานกรรมการ

3. นายชาญชัย  คงทัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

4. นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

5. นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

6. นางสาววนิดา  กองหลา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นางสาวธนิตา  อาจชารี (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางชลทิชา  ลัดดาวัลย พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นายอําไพ ประเสริฐสังข เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
10. นายสิรพงษ  อัครโชติกุล (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
11. นายสมบูรณ  พฤกษกันทรากร เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
12. นายวิโรจน  พิเภก พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นางสุรัตดาร  นิลหม่ืนไวย ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
14. นายจิรทัต  สวรรคทัต (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นางสาวพัชนพร  พันธุชิน (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
16. วาที่ ร.ต.วิทูร จันทขันธ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
17. นายมนตรี  หมวกไสว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
18. นายประเทศ  แยมยินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
19. นายประเสริฐ  ศรีลอม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
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20. นายสมภพ  สุนันทา (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
21 . นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ
22. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ

23. นายฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

24. นายสมัคร  ราชบัวศรี (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

25. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอมจังหวัด
อุดรธานี

กรรมการ

26. นายมงคล  สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
27. นางเกษร  บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ

28. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษไพบูลย ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

กรรมการ

29. นายสุรศักดิ์  เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี/
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

30. นายจํารัส  นาแฉลม ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

31. นายสมหวัง  อารียเอ้ือ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

32. นายเชาววรรณ  กราบไกรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ
1. รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ
ติดราชการ

2. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
3. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมืองหนองบัวลําภู

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

4. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
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7. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
8. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน

จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ ติดภารกิจ

9. ด.ต. เจนศึก สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ ติดภารกิจ

10. นางสวรรค  บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
11. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหา

ความยากจน จังหวัดเลย
กรรมการ ติดภารกิจ

12. นางพิสมัย  สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ
13. นายฉลาด สอดซาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ ติดภารกิจ

14. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1
กรรมการ ติดภารกิจ

16. หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม

1. นายวีรพล  สังขมาลย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
2. นางสุมลฑา  คําโฮง นวก.สงเสริมการเกษตรชํานาญการ/ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดอุดรธานี
3. นายโนรี  ตะถา (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10 (อุดรธานี)
4. นายณัฐพล นันทะมิตร นายชางชลประทานปฏิบัติงาน  โครงการชลประทานอุดรธานี
5. นายยศเสถียร  ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย
6. นายสุรพล  ศรียางคุย เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน/สํานักจัดการทรัพยากร ปาไมที่ 6 อุดรธานี
7. นางราตรี  ขันพิมูล หัวหนากลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
8. นายเกษตร  แนบสนิท ผูอํานวยการศูนย/ศูนยวิจัยยางหนองคาย
9. นายโกศล  สมัครสมาน รักษาราชการแทนประมงจังหวัดหนองคาย
10. นายณัฐพงศ  คําวงศปน นวค.ชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
11. นายจรัส วงษธรรม นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
12. นายวีระภัทร  ขาวสําอางค นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
13. นายจิรายุทธ ชมพจนานันท นวค.ชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
14. นางสาวเกศิณี  คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
15. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
16. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
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17. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
18. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
19. นางสาวกรรณิการ  ตะเมือง เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. นายชยาวุธ  จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2559

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2559
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันศุกร ที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยได
จัดสงรายงานการประชุมใหแกคณะกรรมการทุกทาน ตามหนังสือที่ มท 0224
(อด)/ว 4371 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของ
กลุมจังหวัดฯ ที่ www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ : การประชุม
ก.บ.ก. เพื่อใหทานตรวจสอบ แลวน้ัน หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุง
แกไขใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรองรายงาน
การประชุม

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังทีแ่ลว

3.1 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557

จังหวัดอุดรธานี

1. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาหนองหาน-
กุมภวาป ต .เชียงแหว อ. กุมภวาป และ ต.อุมจาน อ.ประจักษ ศิลปาคม
จ.อุดรธานี งบประมาณ 3,000,000 บาท แยกเปนงบดําเนินงาน 1,109,000
บาท ซึ่งเบิกจายเสร็จเรียบรอยแลว คงเหลือเปนงบลงทุนซึ่งกอหน้ีผูกพันจํานวน
1,888,000 บาท
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เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลดําเนินงานพบวา
ปจจุบัน โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาหนองหาน- กุมภวาป
ต.เชียงแหว อ.กุมภวาป และ ต.อุมจาน อ.ประจักษ ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ส่ิงกอสรางมีอยู 2 สวน คือ

1. กอสรางสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติทางนํ้า ระยะทาง 99 เมตร
การดําเนินการแลวเสร็จ

2. กอสรางหอดูนก จํานวน 2 ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 1 หอ
เหลือที่ยังไมแลวเสร็จ จํานวน 1 หอ

คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ขณะน้ีดําเนินการได 90%
แลว ซึ่งติดปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยสัญญาส้ินสุดเม่ือวันที่ 25 กันยายน
2559 และจะมีการจายคาปรับตามเงื่อนไขสัญญาฯ

ประธาน ส้ินเดือนพฤศจิกายน 2559 จะดําเนินการแลวเสร็จหรือไม

เลขานุการ แลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559

ประธาน สัญญาส้ินสุดแลวมีการแจงสงวนสิทธ์ิหรือไม

เลขานุการ ไดดําเนินการตามข้ันตอนทุกประการ

ประธาน ไดออกไปดูการดําเนินงานกอสรางหรือไม

เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ยังไมไดลงพื้นที่ดําเนินงาน มีแต
คณะกรรมการตรวจรับงานไดออกไปตรวจติดตามงานอยูตลอดเวลา

ประธาน มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย  จินดาหลวง) และ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ลงพื้นที่ติดตามเรงรัดการดําเนินการให
เปนไปดวยความเรียบรอย

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ

3.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558

จังหวัดอุดรธานี
1. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

(ดิน แหลงน้ํา) ที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
จํานวน 2 รายการ ดังน้ี
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1. 1 ก อ ส ร า ง แก ม ลิ งพ ร อ ม อ า ค า ร ป ร ะก อบ  ห น อ ง บ อ ห อ
บานกุดคา ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี งบประมาณ 4,000,000 บาท
หนวยงานรับ ผิดชอบ คือ โครงการชลประทานอุดรธานี กอห น้ี จํานวน
3,978,920 บาท เบิกจายแลว 2,110,765.26 บาทคงเหลือยังไมเบิกจาย
1,868,154.71 บาท ส้ินสุดสัญญา 3 เมษายน 2558

เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานพบวา
การดําเนินงานโครงการฯ ไดรอยละ 95 แลว แตผูรับจางทิ้งงาน โครงการ
ชลประทานอุดรธานียกเลิกสัญญาจางฯ แลว และกําลังพิจารณา/ตรวจสอบ
ระเบียบที่เก่ียวของ วางานที่เหลือสามารถดําเนินงานไดเองหรือไม เน่ืองจาก
ปริมาณงานที่เหลือมีไมมาก อยูในกรอบที่โครงการชลประทานอุดรธานีสามารถ
ดําเนินการเองได

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 กิจกรรม : ขุดลอกหนองปลาเส่ือม ระยะที่ 2 บานดอนหาด
ตําบลสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หนวยงานรับผิดชอบ คือ โครงการ
ชลประทานอุดรธานี ส้ินสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลงนามในสัญญา
0.775 ลานบาท

เลขานุการ สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดติดตามผลการดําเนินงาน
พบวา อยูระหวางการดําเนินการยกเลิกสัญญาจางฯ เน่ืองจากผูรับจางทิ้งงาน
ยังไมมีการเบิกจาย สาเหตุ เน่ืองมาจาก การแขงขันจากการประกวดราคางาน
โครงการฯ จนทําใหราคางานต่ํากวาราคากลางมากจนผูรับจางฯ ไมสามารถ
ดําเนินงานได งบประมาณทั้งส้ิน 2,000,000 บาท งานจางเหมา ตามแผน
1,575,100 บาท ราคากลาง 1,575,179.88 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

3.3 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (งบลงทุน)

จังหวัดหนองคาย
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม คือ

จัดทําลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
งบประมาณ 4,950,000 บาท เบิกจายแลว 940,500 บาท คงเหลือที่ยังไม
เบิกจาย 4,009,500 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2559 ส้ินสุดสัญญา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ดําเนินการไปแลว ประมาณ 72% อยูในข้ันตอน
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การหลอปฏิมากรรมสวนหัวของพญานาค เหตุผลที่ดําเนินการลาชาเน่ืองจากการ
สงมอบพื้นที่จากเทศบาลตําบลโพนพิสัยมีความลาชา อยูระหวางการขอขยาย
สัญญาจาง

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ จัดทําลานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ เปนโครงการที่เช่ือมโยงไปยังเทศบาลตําบลโพนพิสัย โดยเทศบาลตําบลโพนพิสัย
(แทน) หัวหนาสํานักงาน กําลังจะกอสรางลานวัฒนธรรม ในสวนของงบกลุมจังหวัดฯ ไดรับการจัดสรร
จังหวัดหนองคาย นําไปจัดทําสัญลักษณกอสรางพญานาค โดยสัญญาเริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2559

ส้ินสุดสัญญาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เหตุผลที่ลาชาเน่ืองจากการสงมอบ
พื้นที่จากเทศบาลตําบลโพนพิสัยมีความลาชา จึงไดมีการขยายสัญญาออกไปอีก
120 วัน โดยส้ินสุดสัญญาวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีงวดงานทั้งหมด 12
งวดงาน เบิกจายไปแลว 5 งวดงาน จํานวน 1,230,000 บาทเศษ โดยภายใน
อาทิตยหนาจะเบิกอีก 2 งวด รวมเปน 7 แสนบาทเศษ ซึ่งการดําเนินงานจะเหลือ
อีก 5 งวดงาน คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จกอนส้ินสุดสัญญาจาง

มติที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดหนองบัวลําภู
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยง

อาเซียน จํานวน 1 กิจกรรม คือ ปรับปรุงขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข
210 ตอนนาคําไฮ - วังสําราญ  อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวางกม.
69+000 - กม.71+554 ระยะทาง 2.554 กิโลเมตร งบประมาณ
54,879,000 บาท เบิกจายแลว 8,231,850 บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย
46,647,150 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส้ินสุดสัญญาวันที่ 24
พฤศจิกายน 2559 ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวางการตรวจรับงานจาง

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน กิจกรรม คือ ปรับปรุงขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข 210
นวค.ชํานาญการ ตอนนาคําไฮ - วังสําราญ  อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ระหวาง
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด กม.69+000 – กม.71+554 ระยะทาง 2.554 กิโลเมตร งบประมาณ
หนองบัวลําภู 54,879,000 บาท เบิกจายแลว 15% เปนเงิน 8,231,850 บาท สัญญา

ส้ินสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 แตเน่ืองจากวาชวงสงกรานตผูรับเหมาไดหยุด
การกอสรางจํานวน 9 วัน จึงขอขยายสัญญาออกไปอีก 9 วัน โดยสัญญาจะส้ินสุด
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 โดยการดําเนินงานได 93% และเบิกจายทันในวันที่ 3
ธันวาคม 2559

ประธาน ตามรายงานบอกวาดําเนินการแลวเสร็จอยูระหวางการตรวจรับงานจาง
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นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน นาจะมีความคลาดเคล่ือนจากการส่ือสาร เน่ืองจากผลจากการออกไป
นวค.ชํานาญการ ตรวจติดตามงาน ทางแขวงทางหลวงหนองบัวลําภู ไดสงเรื่องเพื่อขอแกไขสัญญา
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด โดยขอขยายสัญญาออกไปอีก 9 วัน
หนองบัวลําภู

มติที่ประชุม รับทราบ

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 1 กิจกรรม
คือ ขุดลอกคําปลาหลาย บานภูพานทอง หมูที่ 2 ตําบลหนองบัว อําเภอเมือง
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 118,740
ลูกบาศกเมตร เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวนํ้าตกเฒาโต งบประมาณ 979,000
บาท อยูในข้ันตอนการตรวจรับ เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจการจางฯ พิจารณา
วาปริมาณดินที่ขุดไดนอยกวาที่ระบุในสัญญาฯ จึงไดใหผูรับจางเพิ่มเติมปริมาณ
งานใหครบถวน ทั้งน้ี สัญญาจางส้ินสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ดําเนินการได
80 % ติดปญหานํ้าทวมขัง เขาพื้นที่ดําเนินการไมได

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน โครงการขุดลอกคําปลาหลาย บานภูพานทอง หมูที่ 2 ตําบลหนองบัว
นวค.ชํานาญการ จากการรายงานที่ประชุมเม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ผลการดําเนินงานได 80%
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด จังหวัดไดเรียกตัวผูรับจางมาคุย และใหเขาพื้นที่ดําเนินงาน แตระหวางขน
หนองบัวลําภู เครื่องจักรเขาไปมีฝน และเกิดนํ้าทวมขัง ทําใหผูรับจางไมสามารถเขาดําเนินงานได

ประธาน สัญญาส้ินสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ชวงน้ันติดปญหานํ้าทวม และ
มีการขยายสัญญาหรือไม

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน ไมไดขยายสัญญา มีการปรับตามเงื่อนไขสัญญาฯ
นวค.ชํานาญการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

ประธาน มีการแจงใหเขาดําเนินงานหรือไม

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน มีการแจงและผูรับจางเขาดําเนินงานตลอด แตคณะกรรมการตรวจรับ
นวค.ชํานาญการ งานจางฯ ไมตรวจรับ เน่ืองจากปริมาตรดินขุดยังไมไดตามสัญญา โดยมีการสงมอบ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด งานแลว จํานวน 3 ครั้ง
หนองบัวลําภู

มติที่ประชุม รับทราบ
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จังหวัดบึงกาฬ
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยง

อาเซียน จํานวน 1 กิจกรรม คือ ปรับปรุงเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงการคา
ชายแดน ทางหลวงหมายเลข 2026 CS.0100 ตอนหนองหิ้ง-เหลาหลวง อําเภอ
เซกา จังหวัดบึงกาฬ ระหวาง กม.17+000 - กม.19+113 ระยะทาง 2.113
กิโลเมตร งบประมาณ 39,350,000 บาท เบิกจายแลว 5,902,500 บาท
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 33,447,500 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2559
ส้ินสุดสัญญาวันที่ 24 มกราคม 2560 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
เน่ืองจากมีนํ้าทวมพื้นที่ปฏิบัติงาน คาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญา

นายชาญชัย คงทัน โครงการปรับปรุงเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงการคาชายแดน ทางหลวง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด หมายเลข 2026 CS.0100 ตอนหนองหิ้ง-เหลาหลวง อําเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ บึงกาฬ ระหวาง กม.17+000 - กม.19+113 ระยะทาง 2.113 กิโลเมตร
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด งบประมาณ 39,350,000 บาท เบิกจายแลว 5,902,500 บาท คงเหลือที่ยัง
บึงกาฬ ไมเบิกจาย 33,447,500 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส้ินสุด

สัญญาวันที่ 24 มกราคม 2560 ขอขยายสัญญาออกไปอีก 9 วัน คือถึงวันที่ 9
กุมภาพันธ 2560 ปริมาณงาน ดําเนินการได 35% โดยหนวยงานเจาของ
โครงการ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬคาดวาจะแลวเสร็จตามสัญญาโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดอุดรธานี
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว จํานวน 2 กิจกรรม

1.1 ปรับปรุ งแหล งท อ ง เที่ ย ว เ ชิ ง นิ เ วศ นํ้ าตกหินตั้ ง  ตํ าบล
กุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติ และกอสรางอาคารเรือนนอน) งบประมาณ 2,068,000 บาท
เบิกจาย 1,120,800 บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 947,200 บาท สัญญาเริ่ม
วันที่ 29 มีนาคม 2559 ส้ินสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผลการดําเนินงานได
ประมาณ 80% ขณะน้ีกําลังเรงดําเนินงานในงวดงานที่ 4

เลขานุการ เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการตรวจรับงานจางไดไป
ตรวจงานจางงานงวดที่ 4 และเรงรัดใหดําเนินการใหแลวเสร็จ และดําเนินการ
ปรับตามสัญญาจางฯ

มติที่ประชุม รับทราบ
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1.2 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศถํ้าสิงห ตําบลขอนยูง อําเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาศึกษาเสนทางธรรมชาติ และ
กอสรางเรือนนอน) งบประมาณ 2,190,100 บาท เบิกจายแลว 696,534.65
บาท คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 1,493,565.35 บาท สัญญาเริ่มวันที่ 29 มีนาคม
2559 ส้ินสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ผลการดําเนินงานได 70% เบิกจายไป
แลว 3 งวดงาน ขณะน้ีกําลังเรงดําเนินงานในงวดงานที่ 4 โดยมีการขยายสัญญา
ออกไปอีก ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนแบบแปลนตัว
อาคาร คือ ยายหองนํ้าจากดานหลัง เน่ืองจากสถานที่กอสรางไมปลอดภัยกับ
ผูใชบริการ จึงมีการปรับเปล่ียนแบบตัวอาคาร

เลขานุการ เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการตรวจรับงานจางไดไป
ตรวจงานจางงานงวดที่ 4

มติที่ประชุม รับทราบ

2. โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 กิจกรรม แบงเปน 2 สวน คือ
การผลิต และการเผยแพรส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ ไดแก
รายการโทรทัศน สปอตโฆษณา รายการขาวส้ัน ส่ือหนังสือพิมพ และส่ือ Social
Network งบประมาณ 7,950,000 บาท แบงเปน 10 งวดงาน สัญญาส้ินสุด
วันที่ 22 มกราคม 2560 ผลการดําเนินงาน ผูรับจางไดสงมอบงาน และเบิกจาย
แลว 4 งวดงาน เปนเงิน 3,180,000 บาท และภายในเดือนพฤศจิกายน จะสง
มอบงานอีก 3 งวดงาน ไดแก งานการผลิตรายการ จํานวน 15 ตอน ความยาว
ตอนละ 25 นาที/งานการผลิตสปอตโฆษณา จํานวน 5 ชนิด ความยาวไมนอย
กวา 30 วินาที/งานการเผยแพรขาวส้ัน ผานทางสถานีโทรทัศนชอง 5 HD
จํานวน 10 ครั้งๆ ละ 30 วินาที และผานทางชอง Nation จํานวน 5 ครั้ง ทั้งน้ี
รวมสงมอบงานทั้งหมด 7 งวดงาน คงเหลือ 3 งวดงาน ไดแก งานการเผยแพร
สปอตโฆษณา จํานวน 150 ครั้ง ผานทางชอง 5 HD จํานวน 100 ครั้ง และชอง
NationTV จํานวน 50 ครั้ง/งานเผยแพรรายการเที่ยวละไมไทยแลนดเวิลด
ชอง 3 HD จํานวน 10 ตอน และรายการเนวิเกเตอร ชอง Nation TV จํานวน 5
ตอน /งานเผยแพรผานชองทาง Social Network /Face book/ YouTube/
Instragram ทั้งน้ีสัญญาส้ินสุดวันที่ 22 มกราคม 2560

เลขานุการ โครงการประชาสัมพันธและส ง เสริมการทองเที่ ยวกลุมจั งห วัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย 5 กิจกรรม แบงเปน 2 สวน
คือการผลิต และการเผยแพรส่ือประชาสัมพันธการทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ ไดแก
รายการโทรทัศน สปอตโฆษณา รายการขาวส้ัน ส่ือหนังสือพิมพ และส่ือ Social
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Network งบประมาณ 7,950,000 บาท แบงเปน 10 งวดงาน สัญญาส้ินสุด
วันที่ 22 มกราคม 2560 ผลการดําเนินงาน ผูรับจางไดสงมอบงาน และเบิกจาย
แลว 4 งวดงาน เปนเงิน 3,180,000 บาท และไดรับการประสานจากบริษัทวา
วาประมาณตนเดือนธันวาคม 2559 จะสงเบิกอีก 3 งวดงาน และขอขยายสัญญา
ออกไปอีก เน่ืองจาก กิจกรรมการเผยแพรส่ือผานทาง TV ในชวงที่ผานมา กสทช
ไดขอใหงดรายการตามผังปกติของชองทีวีตางๆ สัญญาส้ินสุดวันที่ 22 มกราคม
2560 และจะมีการขอขยายสัญญาออกไปอีก

ประธาน ตองดูสัญญาใหดีวารายการไหนที่กระทบตอเงื่อนไขเวลาวาสมควรจะ
ขยายเวลาออกไปอีก

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ

3.4 การดําเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและ
การเรงรัดเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ/ขอส่ังการ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจงมติที่ประชุม เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม
2559 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดเปาหมายการ
เบิกจายภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 และรายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ 87
และกําหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี

1. รายจายประจําใหจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณใหสอดคลองกับเปาหมายการเบิกจายรายไตรมาส โดยการดําเนินงาน
ตามภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจหนวยงานใหเริ่มดําเนินการ และเบิกจายตั้งแตไตร
มาสที่ 1 สําหรับคาใชจายฝกอบรม ประชุม และสัมมนา ใหเบิกจายไดในไตรมาสที่
1 ใหมากที่สุด หรือไมนอยกวานอยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

2. รายจายลงทุน ตองกอหน้ีผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 หาก
เปนรายการที่วงเงินตอรายการไมเกิน 2 ลานบาท ใหเบิกจายภายในไตรมาสที่ 1
ยกเวนรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากตางประเทศ รายจายลงทุนที่มี
วงเงินตอรายการเกิน 1,000 ลานบาท และรายจายลงทุนผูกพันรายการใหม ให
กอหน้ีผูกพันใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2

เลขานุการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าป งบประมาณ พ . ศ . 2560 จํ านวน
380,534,200 บาท แบงเปน

งบลงทุน จํานวน 355,728,000 บาท
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งบดําเนินงาน จํานวน 19,806,200 บาท
งบบริหารจัดการ จํานวน 5,000,000 บาท
รายละเอียดแยกเปนจังหวัด ดังน้ี
จังหวัดอุดรธานี
จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 39,486,200 บาท ไดแก
1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน

งบประมาณ 29,970,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงชนบท
อุดรธานี ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก

1.1 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.1071 ทางเขาแหลงทองเที่ยว
ทะเลบัวแดง อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร
งบประมาณ 9,990,000

1.2 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อด.5044 แยก อด. 4013
ทางเขาแหลงทองเที่ยววัดปาภูกอน อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง
2.500 กิโลเมตร งบประมาณ 9,990,000

1.3 ปรับปรุงถนนลาดยางสาย แยก ทล.2348 ทางเขา
แหลงทองเที่ยววนอุทยานภูพระบาท อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง
2.500 กิโลเมตร งบประมาณ 9,990,000 บาท

อยูระหวางดําเนินการ โดยจะสามารถกอหน้ีผูกพันไดทันภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ตามมาตรการที่ออกมา

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุ งแหล งทอง เที่ ยว งบประมาณ
1,377,200 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 10
อุดรธานี เปนการดําเนินการเองของหนวยงาน รายการสวนใหญจะเปนการตกลง
ราคาและจากการประชุมเรงรัดของจังหวัดอุดรธานี สามารถดําเนินการไดทัน
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน งบประมาณ 1,889,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ
คือ สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สามารถดําเนินการไดทันภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2559 โดยขณะน้ีไดสงเรื่องยืมเงินมายังกลุมจังหวัดฯ ขณะน้ีกําลัง
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารการยืมเงินดังกลาวฯ

4. โครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการลงทุน 5 จังหวัด อีสาน
ตอนบน งบประมาณ 6,250,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดอุดรธานี ขณะน้ีอยูระหวางปรับเปล่ียนหนวยดําเนินงานจาก
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุดรธานี เปน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

มติที่ประชุม รับทราบ
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จังหวัดหนองคาย
นายสมหวัง  อารียเอ้ือ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท ไดแก
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด งบประมาณ 105,000,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงการทาง
หนองคาย หนองคาย ประกอบดวย 3 กิจกรรม ยอ ไดแก

1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102
ตอน หนองบัว – ทาบอ ระหวาง กม.20+225 – กม.20+965 และ กม.
21+978 – กม.22+858 ตําบลโพนสา อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย
ระยะทาง 1.620 กิโลเมตร งบประมาณ 40,000,000 บาท

1.2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102
ตอน หนองบัว - ทาบอ ระหวาง กม.11+700 - กม.14+000 ตําบลปะโค
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร งบประมาณ
40,000,000 บาท

1.3 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101
ตอน หนองคาย - หนองบัว ระหวาง กม.0+075 - กม.0+835 ผานพื้นที่
เทศบาลเมืองหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง
0.760 กิโลเมตร งบประมาณ 25,000,000 บาท

อยูระหวางข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุ งแหล งทอง เที่ ยว งบประมาณ

22,000,000 บาท หน วยงานรับ ผิดชอบ คือ สํา นักงานโยธา ธิการ
และผังเมือง จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก

2.1 พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยววัดพระธาตุบังพวน
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 10,000,000 บาท

2.2 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวพระธาตุบุ  ตําบลปะโค
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 7,000,000 บาท

2.3 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวถํ้าดินเพียง ตําบลผาตั้ ง
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 2,000,000 บาท

2.4 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวผาตากเส้ือ ตําบลผาตั้ ง
อําเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 3,000,000 บาท

โดยกิจกรรมที่ 1 และ 2 ตองประสานในเรื่องการออกแบบกับ
กรมศิลปากร เน่ืองจากเปนโบราณสถานที่ตองใหกรมศิลปากรในการออกแบบ

กิจกรรมที่ 3 และ 4 อยูระหวางการปรับแบบ ขณะน้ีอยูระหวางการ
จัดซื้อจัดจาง

ประธาน มีโครงการที่ต่ํากวา 2 ลานบาทลงมาก่ีโครงการ และสามารถเบิกจายได
ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559



~ 14 ~

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ มีโครงการที่งบประมาณต่ํากวา 2 ลานบาทลงมา จํานวน 1 โครงการ
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ สวนที่เหลือเกิน 2 ลานบาท และคาดวาจะมีการลงนามในสัญญาภายในเดือน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด ธันวาคม 2559
หนองคาย

นายประสงค คงเคารพธรรม โครงการแขวงทางหลวง ขณะน้ีอยูในการติดตาม เรื่องการปรับแบบ
รองผูวาราชการจังหวัด และขอใหเขตอนุมัติแบบมา โดยจะมีการจัดทํา e – bidding ประมาณ 21 วัน
หนองคาย ก็จะไดตัวผูรับจาง และลงนามในสัญญาภายใน 31 ธันวาคม 2559 แตจะมี
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ปญหาของโครงการที่ใหกรมศิลปากรและทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
หนองคาย ออกแบบ และมีการติดตามแบบเพื่อจะไดมีการจัดทํา e – bidding ใหไดภายใน

เดือนธันวาคม 2559 คาดวาจะดําเนินการไดทันภายในเดือนธันวาคม 2559

มติที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดเลย
นายวสันต  ไทยสุวรรณ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 72,597,000 บาท ไดแก
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย งบประมาณ 68,727,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงเลย

ที่ 1 และ 2 จังหวัดเลย ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ไดแก
1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2115 ตอนควบคุมที่ 0101

ตอน ปากภู – โคกใหญ ระหวาง กม.14+050 – กม.17+050 ตําบลกกดู
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร งบประมาณ
43,227,000 บาท ลงนามในสัญญาจางแลว

1.2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0202
ตอน ปากชม – เชียงคาน ระหวาง กม.163+680 – กม.165+575
บานหวยซวก ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ระยะทาง 1.895 กิโลเมตร
งบประมาณ 25,000,000 บาท ไดตัวผูรับจางแลว คาดวาจะลงนามในสัญญา
ประมาณอาทิตยหนา

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุ งแหล งทอง เที่ ยว งบประมาณ
1,500,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัด
เลย อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง คาดวาจะสามารถกอหน้ีไดทันภายใน
เดือนธันวาคม 2559

ประธาน จะตองเบิกจายใหทันภายในเดือนธันวาคม 2559 เพราะเปนงบลงทุน
ที่นอยกวา 2 ลานบาท และสามารถเบิกจายไดทันภายในเดือนธันวาคม 2559
หรือไม
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นายวสันต  ไทยสุวรรณ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กําลังดําเนินการประกาศสอบ
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ ราคา คาดวาไมเกินวันที่ 10 ธันวาคม 2559 จะลงนามในสัญญา
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

ประธาน กิจกรรมที่ดําเนินการ คือ

นายวสันต  ไทยสุวรรณ กอสรางศูนยบริการนักทองเที่ยว และคงจะเบิกจายไมทัน ภายในวันที่
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ 31 ธันวาคม 2559
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

3. โครงการสงเสริมและพัฒนา SME กลุมจังหวัดภาคตะวันออก -
เฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,870,000 หนวยงานรับผิดชอบ คือ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเลย อยูระหวางดําเนินการตามแผน

ประธาน เบิกจายทันหรือไม

นายวสันต  ไทยสุวรรณ จะเรงรัดใหดําเนินการใหเปนไปตามแผน
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

ประธาน กิจกรรมที่ดําเนินการ คือ

นายวสันต  ไทยสุวรรณ เปนการอบรมผูประกอบการดานโลจิสติกส
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

มติที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดหนองบัวลําภู
นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 46,000,000 บาท ไดแก
นวค.ชํานาญการ 1. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด งบประมาณ 20,000,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ ที่ทําการปกครอง
หนองบัวลําภู อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู อยูระหวางการจัดซื้อจดัจาง e – bidding

2. โครงการพัฒนาและปรับปรุ งแหล งทอง เที่ ยว งบประมาณ
26,000,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ ที่ทําการปกครองอําเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลําภู อยูระหวางขอความเห็นชอบ จาก ก.น.จ.
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เลขานุการ เปนการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ และที่ประชุม ก.บ.ก. ใหความ
เห็นชอบ และสงเรื่องไปยัง ก.น.จ. ซึ่งการโอนเปล่ียนแปลงไมกระทบตอแผน
เปนลักษณะการโอนเปล่ียนแปลงจาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวถํ้าเอราวัณ
และมีพื้นที่คาบเก่ียวอยูในจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู จึงขอโอนเปล่ียนแปลง
มาดําเนินการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู เปนการกอสรางถนน 5 สายทาง
และเปนโครงการที่อยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปอยูแลว จึงไมเปนการกระทบ
แผน อยูระหวางขอความเห็นชอบจากทานรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม

ประธาน หาตัวผูรับจางไดหรือยัง

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน อําเภอนาวัง เสนอโครงการมาแลว ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
นวค.ชํานาญการ กําลังพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดโครงการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

ประธาน ใหไปจัดหาตัวผูรับจางไวรอ แตใหสงวนสิทธ์ิไวจะลงนามในสัญญาก็
ตอเม่ือ ไดรับความเห็นชอบจาก ก.น.จ.

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน งบประมาณ 7,420,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ
คือ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน
2559 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู ไดเชิญศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานในกลุมจังหวัดฯ มาประชุมหารือ และกําหนดแผนการดําเนินงาน ซึ่งจะมี
การจัดฝกอบรมแยกตามจังหวัด เพื่อใหทันตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
จายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่กําหนด

ประธาน มีการยืมเงินออกไปบางหรือไม

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน มีสงเรื่องยืมเงินมาแลว ในสวนของจังหวัดหนองบัวลําภู และในสวนของ
นวค.ชํานาญการ จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ จะเปนจังหวัดหนองบัวลําภูยืมเงินให
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด
หนองบัวลําภู

ประธาน จัดฝกอบรมทั้งหมดก่ีจังหวัด และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
หนองบัวลําภู เปนหนวยดําเนินงานหลักในการดําเนินงาน

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน จัดอบรมทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด โดยแบงออกเปน
นวค.ชํานาญการ 1. จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 3,246,250 บาท
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(แทน) ผูวาราชการจังหวัด 2. จังหวัดหนองบัวลําภู งบประมาณ 2,318,750 บาท
หนองบัวลําภู 3. จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 927,500 บาท

4. จังหวัดเลย งบประมาณ 927,500 บาท
และศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู เปนหนวยเบิกจาย

งบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

จังหวัดบึงกาฬ
นายชาญชัย  คงทัน จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 83,031,000 บาท ไดแก โครงการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด พัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน งบประมาณ
บึงกาฬ 83,031,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ คือ แขวงทางหลวงบึงกาฬ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ประกอบดวย 5 กิจกรรมยอย ไดแก
บึงกาฬ 1.1 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุมที่ 0202

ตอน ท ากกแดง - บึ งกาฬ ระหว าง  กม .83+000 - กม .84+500
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร งบประมาณ
39,931,000 บาท

1.2 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสาย บก.3024 แยก ทล.212
- บานโสกกาม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 15,000,000 บาท

1.3 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสาย บก.3012 แยก ทล.222
- บานผาสวรรค เขตอําเภอเมืองบึงกาฬและอําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ระยะทาง 3.700 กิโลเมตร งบประมาณ 15,000,000 บาท

1.4 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสาย บก.3006 แยกทล.212 -
บานนาขาม เขตอําเภอเมืองบึงกาฬและอําเภอโซพิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง
1.880 กิโลเมตร งบประมาณ 7,300,000 บาท

1.5 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีตสาย บก.3009 แยกทล.212 -
บานโนนจําปาทอง เขตอําเภอเมืองบึงกาฬ, อําเภอเซกา และอําเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 1.375 กิโลเมตร งบประมาณ 5,800,000 บาท

เปนงบลงทุนทั้งหมด ไดมีการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว อยูระหวาง
รอผูรับจางมาลงนามในสัญญาจางทั้ ง 5 กิจกรรม เปนโครงการที่วงเงิน
งบประมาณเกิน 2 ลานบาท และจะมีการเบิกจายสัญญาในงวดงานทั้งหมด

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา

4.1 การโอนเปล่ียนแปลงโครงการ และการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ
รายจายของกลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไมมี
ผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดฯ

ขอระเบียบ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุมจังหวัด ขอ 1 การโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย
ของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด (1) การเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ (กิจกรรม พื้นที่ดําเนินโครงการ งบรายจาย เปาหมายโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ)

เลขานุการ กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีความประสงคขอ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยขอเปล่ียนหนวยงานรับผิดชอบโครงการ
ประชาสัมพันธ ศักยภาพการคา การลงทุน 5 จังหวัด อีสานตอนบน ตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า ป ก ลุ ม จั ง ห วั ด ฯ  ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. 2560 จาก หนวยงานรับผิดชอบเดิม คือ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
อุ ด ร ธ า นี เ ป ล่ี ย น เ ป น สํ า นั ก บ ริ ห า ร ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก ลุ ม จั ง ห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เน่ืองจาก ปญหาความพรอมดานบุคลากร
ของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุดรธานีที่มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอ
ภาระงาน รวมทั้ง นางนิสากร  ศักดิ์สงาวงษ ประชาสัมพันธจังหวัดอุดรธานี ไดถึง
แกกรรม เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สงผลตอความพรอมในการดําเนินงาน
โครงการฯ จึงขอเปล่ียนหนวยงานรับผิดชอบโครงการดังกลาว

รายละเอียดกิจกรรมเบื้องตนโครงการประชาสัมพันธศักยภาพการคาการ
ลงทุน 5 จังหวัดอีสานตอนบน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ผลิตและเผยแพรส่ือประชาสัมพันธการคา การลงทุน กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

1.1 สารคดีเชิงขาว
ประชาสัมพันธการคา การลงทุน กลุมจังหวัดฯ พรอมขอความ

บรรยายภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน และออกอากาศในรายการขาว หรือรายการ
เศรษฐกิจ ผานชองทางสถานีโทรทัศน

1.1.1 สถานีโทรทัศน ชอง 3/5/7/9/NBT/Thai PBS ชองใด
ชองหน่ึง
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1.1.2 สถานีโทรทัศน ระบบ Digital TV อ่ืนๆ เชน Nation/
now/Thairath/Workpoint/ชอง 8 /ชอง One เปนตน ชองใดชองหน่ึง

1.2 การบันทึกเทปสัมภาษณ หรือการเสวนา
เก่ียวกับการคา การลงทุน กลุมจังหวัดฯ พรอมขอความบรรยาย

ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน และออกอากาศในรายการขาว หรือรายการเศรษฐกิจ
ผานชองทางสถานีโทรทัศน

1.2.1 สถานีโทรทัศน ชอง 3/5/7/9/NBT/Thai PBS ชองใด
ชองหน่ึง

1.2.2 สถานีโทรทัศน ระบบ Digital TV อ่ืนๆ เชน Nation/
now/Thairath/Workpoint/ชอง 8 /ชอง One เปนตน ชองใดชองหน่ึง

1.3 ส่ือส่ิงพิมพ
เ น้ือหาประชาสัมพันธ เพื่อสง เสริมการคาการลงทุนของ

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ในรูปแบบของ บทความ
เรื่องเลา สารคดีส้ัน หรือขาว และเผยแพรประชาสัมพันธในคอลัมนหนังสือพิมพที่
มียอดจําหนายสูงของประเทศ เชน ไทยรัฐ เดลินิวส มติชน ขาวสด คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ เปนตน

1.4 การผลิตส่ือ Social network
ผลิตคลิป แบนเนอร แทป เพจโฆษณา เน้ือหาประชาสัมพันธ

เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
อยางครบวงจร เริ่มตั้งแตคิด concept ออกแบบ จัดทํา เพื่อนําเสนอไปจนถึงการ
โพสตลงเวป Social network ตางๆ อยางนอย 3 รูปแบบ ไดแก Facebook/
Youtube/Google และรับผิดชอบดูแลและปรับปรุงขอมูล เผยแพรประชาสัมพันธ
ตอเน่ืองผานระบบ Online ในส่ือ Social Network ใหมีความทันสมัยและเปน
ปจจุบัน

2 . ก า ร จั ด ง าน นิ ท ร รศก าร / ก า ร เ สวนา  ก ารค า ก า รล งทุ น
(ดานอุตสาหกรรม/ดานอาหาร/ดานการทองเที่ยว/ดานที่พัก โรงแรม/
ดานการคาปลีก/ดานบริการ) ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

- ณ ศูนยการคา/โรงแรม ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

- ดําเนินรายการโดยพิธีกรและวิทยากร ที่มีช่ือเสียง เสวนา/
สัมภาษณบนเวที

- จัดบูทนิทรรศการการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือตอนบน 1
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- อ่ืนๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.2 เพิ่มโครงการ Flagship Project ของกลุมจังหวัดฯ ในแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เลขานุการ 1) กระทรวงมหาดไทยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดฯ เม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ โดยผู เขารวมประชุม
ประกอบดวยภาครัฐและภาคเอกชน

2) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมติที่ประชุมได
กําหนด Positioning ของกลุมจังหวัดฯ คือ Exotic and Productive Agriculture
คือความหลากหลายและผลิตภัณฑดานการเกษตร โดยในสวนของกลุมจังหวัดฯ
จะแตกตางจากกลุมจังหวัดฯ อ่ืน โดยจะมีจุดรวมที่สามารถขับเคล่ือนไปดวยกันทั้ง
กลุมจังหวัด เชนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย
จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม และรอยเอ็ด จะเนนในเรื่องขาวอินทรีย
ซึ่ ง จะร วม กันทั้ ง 4 จั งห วัด  ในการ ขับ เค ล่ือนไปด วย กัน ก ลุ มจั งห วัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวยจังหวัดนครพนม มุกดาหาร
และสกลนคร จะเนนไปที่เรื่องของโคขุนโพนยางคํา มีจุดรวมที่ขับเคล่ือนไปพรอม
กัน แตในสวนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีความ
หลากหลายโดยแตจังหวัดจะมีจุดเดนที่แตกตางกันไป โดยในที่ประชุมไดขอสรุป
คือ Exotic and Productive Agriculture แตละจังหวัดใหดึงจุดเดนของแตละ
จังหวัดข้ึนมาเพื่อขับเคล่ือน โดยใหแตละจังหวัดไปวางกิจกรรม โครงการ ตนทาง
กลางทาง ปลายทาง เน่ืองจากศักยภาพของพื้นที่สะทอนเรื่องของภาคการเกษตร
ที่เปนฐานเศรษฐกิจของประชากรในพื้นที่ ซึ่งแตละจังหวัดมีความหลากหลาย และ
แตละจังหวัดภายในกลุมจังหวัดฯ ไดคัดเลือก Product ที่มีความโดดเดน ของแต
ละจังหวัดมาจัดทํา Flagship Project เพื่อเช่ือมโยงไปสูกิจกรรมสงเสริม
การตลาด ดานการลงทุน การทองเที่ยว และการเกษตรของกลุมจังหวัดฯ (Expo)
ดังน้ี

2.1 จังหวัดอุดรธานี : ออย
2.2 จังหวัดบึงกาฬ : ยางพารา
2.3 จังหวัดหนองคาย : ปลานิล
2.4 จังหวัดเลย : ไมดอก ไมประดับ
2.5 จังหวัดหนองบัวลําภู : ขาวเหนียวผัวหลง
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โดยใหแตละจังหวัดไปจัดกิจกรรม โครงการ ตนทาง กลางทาง ปลายทาง
วางบประมาณที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑวาจะใชงบประมาณจากแหลงใดบาง และ
ใหจัดทําใน Template วาพืชแตละชนิดมีกิจกรรมใดบางที่สามารถใชงบฟงกช่ัน
มาสนับสนุน และมีกิจกรรมใดที่สามารถเช่ือมโยงกับหลายๆ จังหวัด ก็ขอใช
งบกลุมจังหวัดฯ แตถามีกิจกรรมใดที่ดําเนินการภายในจังหวัดก็ขอใชงบของ
จังหวัดน้ันๆ เปนตัวขับเคล่ือนโครงการ และงบประมาณในสวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหเกิดผลผลิตออกมาในสวนที่มีความแปลกใหม และมี
ความโดดเดน เพื่อเช่ือมโยงไปยังกิจกรรมกลุมจังหวัดฯ

3. จากการจัดทํา Flagship Project ของแตละจังหวัดฯ พบวามี
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมปรากฎในแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2561 ของกลุมจังหวัด จึงไดนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ก. พิจารณา
ใหความเห็นชอบกอนสงใหกระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่เ ก่ียวของ
ดําเนินการตอไป

โดยในสวนของจังหวัดอุดรธานี ไดมุงเนนในเรื่องของออย โดยมีผูที่
เก่ียวของไดรวมกันจัดทํา Template และ Value Chain ในเรื่องของออยข้ึนมา
ตั้งแต ตนทาง กลางทาง ปลายทาง

ในสวนของตนทาง จะมีในสวนของงบฟงกช่ัน ของแตละหนวยงาน เชน
ศูนยเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และเรื่องของโครงการสงนํ้า และ
บํารุงรักษากุมภวาป โดยเปนเรื่องของแหลงนํ้า ซึ่งจะเปนตัวสําคัญในการที่จะ
รองรับการปลูกพืช โดยใชในสวนของงบฟงกช่ันมาเปนตัวขับเคล่ือน เพื่อใหเห็น
ความเช่ือมโยงของแตละกิจกรรม และจังหวัดอุดรธานี ในสวนงบประมาณ
ป 2561 ก็จะมีโครงการดานกสิกรรมเพื่อเขาสูมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย กิจกรรมสงเสริมการจัดทําแปลงพันธุออยสะอาด โดยเปนโครงการ
ที่ใชงบยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งมีอยูแลวในแผนฯ ป 2561

ในสวนของกลุมจังหวัดฯ ที่บรรจุในแผนฯ 4 ป และแผนฯ ป 2561 มี
อยูจํานวน 3 โครงการไดแก

1. โครงการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูป การตลาด และ
ยกระดับภาคการเกษตร และอยูในแผนฯ 4 ป ซึ่งจะดําเนินการในป 2562

2. โครงการพัฒนาปจจัยพื้นฐานดานการเกษตร กิจกรรมศูนย
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเปล่ียนออยเปนเอทานอล/เช่ือเพลิงอัดแทง Wood
pellets อยูในแผน 4 ป และจะดําเนินการในปงบประมาณ 63 – 64

3. โครงการกระตุนเศรษฐกิจกลุมจังหวัด กิจกรรมวิจัยพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ใหกับสถาน
ประกอบการ โรงงาน จะเช่ือมโยงในเรื่องของกลุมโรงงานนํ้าตาลที่จะมุงไปสูการ
จัดการ
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และมีโครงการใหมที่จะเสนอเขาที่ประชุม คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตออย โดยแบงออกเปน 3 กิจกรรม ไดแก

1. กิจกรรมผลิตตนพันธุออยปลอดโรคจากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ โดย
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี

2. กิจกรรมสงเสริมกระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตออย โดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัดอุดรธานี

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออย กิจกรรมวิจัยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อการเปล่ียนออยเปนเอทานอล/เช้ือเพลิงอัดแทง Wood pellets
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานีมีโครงการที่จะเสนอขอ จํานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม
โดยกิจกรรมที่ 1 และ 2 เปนกิจกรรมที่ดําเนินการไมใชเฉพาะในจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดเดียว เน่ืองจากจังหวัดอ่ืนๆ ภายในกลุมจังหวัดก็มีพื้นที่การปลูกออยเปน
การดําเนินการในภาพรวมของกลุมจังหวัดฯ แตหนวยงานรับผิดชอบจะอยูที่
จังหวัดอุดรธานี

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายวสันต  ไทยสุวรรณ จังหวัดเลย ไดคัดเลือกโครงการไมดอกไมประดับ เปนโครงการที่จัดทํา
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ ข้ึนใหม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ โดยจะเนนไปที่ไมดอกไมประดับ เพื่อพัฒนา
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย และสงเสริม ดอกไมพันธุแปลกๆ และนาสนใจของจังหวัดเลย ในสวนของโครงการ

ตนทาง คือ สงเสริมการรวมกลุมผูผลิต และการบริหารจัดการกลุม ซึ่งไดมีการ
รวมกลุมผูผลิตและวิสาหกิจชุมชน ทั้งในสวนของอําเภอภูเรือ และอําเภอดานซาย
และพัฒนาศูนยเรียนรูไมดอกไมประดับ เพื่อเพิ่มมูลคาในการผลิตและคุณภาพ
กลางทางเนนพัฒนาไมดอกไมประดับ สงเสริมและพัฒนากระบวนการขนสง
การบรรจุภัณฑไมดอกไมประดับเพื่อการคา และสงออก สงเสริมและพัฒนาการ
เพิ่มมูลคาสินคา ปลายทาง การจัดงานเทศกาลตนคริสตมาสภูเรือ สําหรับการ
ขับเคล่ือนในกระทรวง ทบวง คือ มีการสงเสริมและพัฒนาพันธุ ปรับปรุงพันธุ
คัดเลือกพันธุ ทดสอบพันธุไมดอกไมประดับ กับภูมิภาคและเกษตรกร สามารถ
ปลูกและจําหนายได โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่มีศักยภาพ โดยมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่มีศักยภาพ โดยมุงเนนการสรางนวัตกรรมใหม มี 2
โครงการ คือ

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการคาและ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดเลย

2. โครงการศูนยการเรียนรูการผลิต และการปรับปรุงพันธุไมดอกไม
ประดับ

โครงการกลางทาง จํานวน 2 โครงการ
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1. โครงการสงเสริมและพัฒนากระบวนการขนสง การบรรจุภัณฑไม
ดอกไมประดับ เพื่อการคาและสงออก

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลคาสินคาไมดอกไมประดับ
โครงการปลายทาง จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการจัดงานเทศกาลตนคริสตภูเรือ
2. โครงการจัดงานเทศกาลไมดอกเมืองหนาวอําเภอภูเรือ
การสนับสนุนของจังหวัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 2

โครงการ
1. โครงปรับปรุงสวนดอกไมงามสามฤดู เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
2. โครงการพัฒนาภูมิทัศนจุด Landmark (ปรอทยักษ) รองรับภูเรือ

เที่ยวทั้งป
ในระดับพื้นที่ ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล คือ

สงเสริมและสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรใหกับกลุมเกษตรกร ผูประกอบการ
หรือกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือภาคเอกชนที่มีการไปสงเสริมการขายทั้งในและนอก
พื้นที่ และอาจจะมองไมเห็นวาเปนการเช่ือมโยงกับกลุมจังหวัดในดานไหน
แตจุดเดนในเรื่องของไมดอกไมประดับ จะเปนจุดเดนในเรื่องของการทองเที่ยว
โดยสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวจังหวัดเลย สามารถเพิ่มมูลคา โดยมี
พื้นที่เพาะปลูกไมดอกไมประดับประมาณหลายแสนไร และมีจํานวนครัวเรือนที่เขา
รวมโครงการประมาณ 500 – 1,000 ครัวเรือน แตดําเนินการเฉพาะในชวง
ฤดูหนาว โดยจะมีการสงเสริมการปลูกไมดอกไมประดับใหไดทุกฤดู โดยมีรายได
จากไมดอกไมประดับประมาณ 300 – 500 ลานบาท สามารถเช่ือมโยงกับ
กลุมจังหวัดฯ ได คือสามารถทําใหนักทองเที่ยวมาดูไมดอกไมประดับของฤดูหนาว
ของกลุมจังหวัดฯ ได โดยมีรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 3,000 – 5,000
ลานบาท ตอไป

ประธาน งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน เปนงบประมาณที่ไมมากนัก
ควรใชงบของจังหวัด หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ จังหวัดหนองคาย คือโครงการปลานิล โดยผลิตภัณฑมวลรวมป 2557
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ ของจังหวัดหนองคาย มีมูลคาสามหม่ืนส่ีพันลานบาท โดยเรื่องของเกษตรจะเปน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด ตัวขับเคล่ือนในเรื่องของเกษตร คือ ขาว และปลานิล ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับ
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ปละ 1,000 ลานบาท ที่ประชาชนไดรับประโยชนเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะอําเภอที่ติดแมนํ้าโขง จากอําเภอสังคม ถึงอําเภอรัตนวาป
มีระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร และมีอําเภอที่ติดแมนํ้าโขงทั้งหมด 6 อําเภอ
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จะไดรับประโยชนจากตรงน้ี ซึ่ง 3 อําเภอสงเสริมการเล้ียงปลานิลอยูแลว ไดแก
อําเภอทาบอ อําเภอศรีเชียงใหม และอําเภอเมืองหนองคาย มีเกษตรกรผูเล้ียงอยู
ประมาณ 259 ราย จํานวน 3,932 กระชัง ไดผลผลิตประมาณ 34.98 ตันตอ
วัน คิดเปนมูลคาประมาณ 1,000 ลานบาท โดยมีตนทุนการผลิตอยูที่ 429.41
ลานบาท และมีกําไรทั้งส้ิน 572.03 ลานบาท ซึ่งการเล้ียงมีอยู 2 ลักษณะ คือ
แบบพันธะสัญญากับบริษัทขนาดใหญ เชน ซีพี หรือมานิตฟารม และการเล้ียง
แบบอิสระ โดยการเล้ียงแบบพันธะสัญญา คิดเปนรอยละ 80% การเล้ียงแบบอิสระ
คิดเปนรอยละ 20% ซึ่งสามารถสรางรายไดสูงถึงปละ 1,000 ลานบาท โดยมีการ
ตัง้เปาเพิ่มข้ึนจาก 1,000 ลานบาท เปน 2,000 ลานบาท

โดยมีกิจกรรมตนทาง ไดแก
1. การเพาะพันธุปลานิลสายพันธุดี
2. สงเสริมการอนุบาลลูกพันธุปลานิล
กิจกรรมกลางทาง ไดแก
1. สงเสริมการเล้ียงปลานิลในกระชังแมนํ้าโขง
2. การรองรับมาตรฐานการผลิต

กิจกรรมปลายทาง ไดแก
1. การสงเสริมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว
2. การสงเสริมการตลาด การสรางแบรนด
3. การประชาสัมพันธปลานิลหนองคาย
4. การสงเสริมกลุมผูเล้ียงปลานิลหนองคายในรูปแบบของสหกรณ
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก 2 สวน คือ งบจังหวัดและ

งบกลุมจังหวัดฯ โดยจะขอรับการสนับสนุนในสวนของงบกลุมจังหวัดฯ จํานวน 4
กิจกรรม ไดแก

1. กิจกรรมการเพาะพันธุปลานิล
2. กิจกรรมการอนุบาลปลานิล
3. กิจกรรมสงเสริมการเล้ียงปลานิล
4. กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปปลานิล

นายอําไพ  ประเสริฐสังข จังหวัดหนองคายจะมีการเพิ่มมูลคาการผลิตปลานิล โดยเพิ่มข้ึนจากเดิม
เกษตรและสหกรณจังหวัด 1,000 ลานบาท เปน 2,000 ลานบาท โดยเพิ่มจาก
หนองคาย กิจกรรมตนนํ้า คือ การสงเสริมการเพาะพันธุปลานิล และสงเสริมการ

อนุบาลลูกพันธปลานิล จํานวน 100 ลานตัว โดยกลุมเกษตรกรผูเล้ียงปลานิล
กิจกรรมกลางนํ้า คือ สงเสริมการเล้ียงปลานิลในกระชังแมนํ้าโขง เพื่อให

การเล้ียงที่ไดมีมาตรฐาน เพราะมีขอจํากัดในการขออนุญาตจากกรมเจาทา
และกรมเจาทามอบใหทองถ่ิน และที่ผานมายังไมไดรับการอนุญาต 100%
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แตถามีการอนุญาตก็จะสามารถนําไปขอเพื่อผานการรับรองมาตรฐาน GAP ของ
กรมประมงตอไป เพื่อจะไดนําปลานิลออกไปจําหนายยังตางประเทศ

โดยจะมีการดําเนินงานในรูปแบบของสหกรณและมีการจัดตั้งเปนกลุมใน
เบื้องตนแลว และจะมีการพัฒนาเปนสหกรณในอนาคต

นายสมหวัง  อารียเอ้ือ ลักษณะเดนเฉพาะตัวของปลานิลจังหวัดหนองคาย คือ เน้ือแนน รสหวาน
ผอ.กลุมงานยุทธศาสตรฯ ไมมีกล่ินคาว ไมมีกล่ินโคลน เน่ืองจากมีภูมิศาสตรที่เล้ียงอยูตนนํ้าแมนํ้าโขง ทําให
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัด ปลานิลไดออกกําลังกาย และสามารถบูรณาการในภาพรวมของกลุมจังหวัดฯ ได
หนองคาย ทั้งในสวนของจังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ เปนจังหวัดที่มีแมนํ้าโขงไหลผาน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายพรพิทักษ  อํามาตทัศน จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหลัก ในเรื่องของขาว
นวค.ชํานาญการ โดยมีข้ันตอนการจัดทํา จํานวน 1 ข้ันตอน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด 1. การจัดการพันธุดี
หนองบัวลําภู 2. การผลิตและการใชเมล็ดพันธุดี

3. การปรับปรุงดิน
4. การจัดการระบบนํ้า
5. การจัดการศัตรูพืช
6. การเก็บเก่ียวผลผลิต
7. การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
8. เทคโนโลยีการผลิต
9. การแปรรูป
10.การพัฒนาเพื่อการสงออก
โดยจะจัดทํารายละเอียดสงใหกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน

2559

เลขานุการ กลุมเปาหมายควรจะเพิ่มใหครอบคลุมกลุมจังหวัดฯ เพื่อจะไดตอบโจทย
ไดวาเช่ือมโยงกับกลุมจังหวัดฯ ไดอยางไรบาง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายชาญชัย  คงทัน จังหวัดบึงกาฬ มีพืชเศรษฐกิจ คือยางพารา โดยมีโครงการที่เสนอขอ คือ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด กิจกรรมตนทาง คือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิตและการจําหนาย
บึงกาฬ นํ้ายางพาราของเกษตรกรเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาสินคา โดยมีกิจกรรมที่เสนอ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัด ขอรับการจัดจากกลุมจังหวัดฯ คือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการผลิต และการ
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บึงกาฬ จําหนายยางพาราของเกษตรกร เสนอในสวนของงบจังหวัด คือ โครงการสงเสริม
และพัฒนาปจจัยโครงสรางพื้นฐานเพื่อลดตนทุนการผลิตดานการเกษตร

กิจกรรมกลางทาง คือการผลิตนํ้ายางขนและการแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้า
ยางขน โดยมีกิจกรรมที่เสนอขอรับการจัดจากกลุมจังหวัดฯ คือ โครงการสงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปยางพารา และโครงการพัฒนา
ผูประกอบการจากยางพาราใหไดรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
งบของจังหวัด คือ โครงการสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร และงบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน คือ โครงการกอสรางอาคารโรงงานผลิตนํ้ายางขน

กิจกรรมปลายทาง คือ การตลาดและการสรางแบรนด (Branding) ของ
ผลิตภัณฑยางพารา โดยมีกิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก งบฟงกช่ัน คือ
โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตแบรนด (Branding) งบกลุมจังหวัดฯ
จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการสงเสริมการตลาดเศรษฐกิจการทองเที่ยวและ
การเกษตรกับประเทศเพื่อนบาน (Expo) และโครงการพัฒนาและสงเสริม
การตลาดของผลิตภัณฑยางพารา งบของจังหวัด คือ โครงการพัฒนาระบบตลาด
สินคาทางการเกษตร กิจกรรม จัดงานวันยางพารา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ (ถามี)

ปดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ จิรายุทธ ชมพจนานันท ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายจิรายุทธ ชมพจนานันท)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ลงช่ือ ณัฐพงศ คําวงศปน ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพงศ คําวงศปน)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ


