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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 

กลุมจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
คร้ังที่ 2/2562 

วันพฤหัสบดทีี่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.  
ณ  หองประชมุกรมหลวงประจักษศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

 
 

 

1. นายวัฒนา  พุฒิชาต ิ ผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน/ี 
หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ประธานกรรมการ

2. นายจิรศักดิ์  ศรีคชา รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธานกรรมการ

3. นายโสภณ สุวรรณรัตน  รองผูวาราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ

4. นายเวียงชัย  แกวพินิจ รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ ู

รองประธานกรรมการ

5. นางวราภรณ  อิ่มแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
6. นายประเสริฐ ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายอําไพ  ประเสริฐสังข เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
8. นางรวิภา  เพชรฤาชัย (แทน) สหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นายแมนสิงห  จิตเจริญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ 
10. นายชํานาญ  มาตรา (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเลยท่ี 1 กรรมการ 
11. นายวงคเทพ  ทาวงษ (แทน) ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภ ู กรรมการ 
12. นายปยะพัทธ  โมวพรหมานุช เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ 
13. นายสมศักดิ์  วิชัยนันท เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
14. นายประมวล  นิลนาค พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายจักรทิพย  ศรีลาวงษ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
16. นางปติพร  คําบัว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
17. นายวร  หินดี (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ 
18. นายนิพนธ   คนขยัน (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
19 .นางวิภาพร  ธีระธรรม (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
20. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย 
กรรมการ 

21. นายคํากอง  อามาตยมนตร ี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

กรรมการ 

22. จ.ส.อ.ฉลอง  ภูวิลัย นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี 
 

กรรมการ 
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23. นายชาญชัย  บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา อําเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

24. นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม  
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

25. นางวัฒนา  พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

26. นายวิษณุ  พิลาสุทธิ์ ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

27. นายเชิด  สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน 
จังหวัดเลย 

กรรมการ 

28. นายเกรียงไกร  ไทยออน คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวดหนองบัวลําภู กรรมการ 
29. นางไพเราะจิต  เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมูบาน จังหวัดหนองบัวลําภู  กรรมการ 
30. นายธีระศักดิ์  ศภุพิทักษไพบูลย (แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออก - 

เฉียงเหนือตอนบน 1 
กรรมการ 

31. นายสิธชิัย  จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการและ
เลขานุการ 

32. นายสถาพร  พงษนาค หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 
 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

33. นายวสันต  ไทยสุวรรณ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 

34. นายกลาณรงค  คนรู  ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล 
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภ ู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

35. นายสิทธิมา  ดวงสุภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุเนื่องจากติดราชการ/ภารกิจสําคัญ 

1. ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง  

  จังหวัดหนองบัวลําภ ู
กรรมการ ติดราชการ 

7. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
8. นายอารี  วิพบุตร  ประธานกลุมเกษตรกรอําเภอเมืองหนองคาย  
      จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 
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9. นางพิสมัย  สันหาชนานันท  ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
10. นางใบ  ฮาดดา   ผูชวยคนพิการศูนยบริการคนพิการ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
11. นายอรุณ  วัดโสภา   ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 
กรรมการ ติดภารกิจ 

13. หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธาน ี กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม  

 

1. นางสาวปราณี วงศบุตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง         
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร   

2. นายมาโนช ธาดาวิศรุต   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สป.มท. 
3. นางบําเพ็ญพร   สุริยกมล ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ 
4. นายบรรเจิด  สิทธิจู นายชางชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานหนองคาย 
5. นายสมยศ  งามชมภู ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรฯ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
6. นายจักริน  พิชาล ี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดหนองคาย 
7. นายวินัย  สุทธิประภา รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
8. นายยศเสถียร ทองปน จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเลย 
9. นายพัฒนากร  โลกธาตุ ผอ.สวนอํานวยการ แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 
10. นายสุริยา  คําพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
11. นายบวรศกัดิ์  สิงหเชิดชูวงศ พาณิชยจังหวัดหนองคาย 
12. นายเสนห  มาลัย วิศวกรชลประทานชํานาญการ/โครงการสงน้ําฯ หวยโมง จังหวัดหนองคาย 
13. นายพีรวัศ เทกมล ผูแทนสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี) 
14. วาที่ ร.ต.บุญวัฒน  สริุยะวงษ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต  สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 
15. นายพีรพงษ  สิทธิเจริญ หัวหนาฝายวิศวกรรม สํานักงานจัดรูปที่ดินหนองคาย 
16. นางจิราพร เทียนพิทักษ สถิติจังหวัดหนองคาย  สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย 
17. นางสาวนงนุช  สีทานอย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดหนองคาย 
18. นายโยธี  พิมพพุฒ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานเลย 
19. นางสาวกาญจนา  ผิวผอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี 
20. นางนภาพร  แกวสี นวค.ชํานาญการพิเศษ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
21. นางสาวกานตพิชชา  แหลมทอง นวก.ปฏิบัติการ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
22. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
23. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
24. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
25. นางสาวทิพวรรณ  เกตนันต เจาหนาที่กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.   นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนา                
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในฐานะหัวหนากลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ติดภารกิจจึงมอบหมายให 
นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี เปนประธาน          
ที่ประชุมไปพลางกอน และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ          
การประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   ขอเปดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด          

แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2562 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562 
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออก - 

เฉียงเหนือตอนบน 1 ไดจัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวัน
อังคารที่ 19 มีนาคม 2562 โดยไดจัดสงรายงานการประชุมใหกับ
คณะกรรมการไดตรวจสอบแลวตามหนังสือที่ มท 0227.5 (อด)/               
ว 1633 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ไดเผยแพรลงบนเว็บไซตของ
กลุมจังหวัดฯ ท่ี www.osmnortheast-n1. moi.go.th หัวขอ : การ

ประชุม ก.บ.ก. แลวนั้น หากกรรมการทานใดประสงคจะปรับปรุงแกไข
ใหแจงที่ประชุมทราบ และหากไมมีกรรมการทานใดแกไข ขอใหรับรอง
รายงานการประชุม ในครั้งนี้ ตอไป 

นายสุริยา  คําพันธ    ขอแกไขรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562 หนาที่  
นวค.ชํานาญการ 17 บรรทัดที่ 4 เหตุผลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลง จากงบประมาณที่เหลือ 
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี จายจากโครงการ เปน จากการดําเนินงานและหมดความจําเปนจากการ

ใชจายงบประมาณ 

มติที่ประชมุ  เห็นชอบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 
เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 

เลขานุการ 3.1 การตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

      - กลุมจังหวัดฯ ไดมีคําสั่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ที่ 321/2562 ลงวันที่ 18 มกราคม  2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562          
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ซึ่ง มีรองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี (นายสิธิชัย  จินดาหลวง)               
เปนหัวหนาคณะทํางาน หัวหน ากลุมยุทธศาสตรการพัฒนา -                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนคณะทํางาน และเลขานุการ และ
ผู อํ านวยการกลุ มงานบริห ารยุทธศาสตร กลุ มจั งหวั ดฯ เป น
ผูชวยเลขานุการฯ 
      - กลุมจังหวัดฯ กําหนดแผนการตรวจติดตามและประเมินผล
โครงการฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ไดแก บึงกาฬ หนองคาย 
เลย หนองบัวลําภู และอุดรธานี โดยแบงรอบการตรวจ เปน 2 รอบ 4 
ครั้ง  ดังนี ้   
  รอบท่ี 1     

- ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 14 – 16 พฤษภาคม 2562 

    - ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2562 

    รอบท่ี 2 

    - ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 20 – 22 สิงหาคม 2562 

  - ครั้งที่ 2 ระหวางวันท่ี 27 – 28 สิงหาคม 2562 

       - ทั้งนี้ กอนออกตรวจติดตามและประเมินผลกลุมจังหวัดฯ ไดมี
การจัดประชุมติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายของกลุม
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2562 โดยไดเชิญหัวหนาสํานักงานจังหวัดและผูอํานวยการกลุมงาน
ยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัดในกลุม
จังหวัดฯ เพ่ือเรงรัดในประเด็นการเบิกจายงบประมาณ  

  กลุมจังหวัดฯ ไดสรุปรายงานผลการตรวจติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ นําเรียนหัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก -        
เฉียงเหนือตอนบน 1 และแจงจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ทราบแลว    
  จากการตรวจติดตามฯ ใน พ้ืนที่  ของคณะทํ า งานฯ          
ซึ่งสวนใหญจะเปนโครงการท่ีเปนงบลงทุนขนาดใหญ จํานวน 3 
โครงการ 17 กิจกรรม คือ โครงการในเรื่องของถนนและแหลงน้ํา               
มีขอสังเกต ดังนี ้

1. โครงการแหลงน้ํ า เปนงบลงทุน ซึ่ งบางโครงการ
หน วยงานดํ า เนินการ เอง  ส วน ใหญจะดํ า เนินการ จัดซื้ อวั สดุ           
หากมีการจัดหาพัสดุไดครบและสงเบิก จะทําใหยอดการเบิกจาย             
เพ่ิมมากขึ้น 

2. โครงการทีไ่ดรับอนุมัตมิีการดําเนินการ ขออนุญาตพื้นท่ี
แลวหรือไม ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวตองเตรียมถายโอน
มอบใหหนวยงานท่ีจะกํากับดูแลตอไป 
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3. ป า ย โ ค ร ง ก า รคว รมี ก า ร ดํ า เ นิ นก า ร ใ ห ชั ด เ จน             
ระบุแหลงท่ีมาของงบประมาณวาไดรับการสนับสนุนจากหนวยไหน  

     ท้ังนี้ถนนสวนใหญจะดําเนินการแลวเสร็จภายในไตรมาส 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

เลขานุการ 3.2 การโอนสินทรัพยที่ไดมาจากการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ของกลุมจังหวัดฯ 

                (1) สรุปภาพรวมการโอนสินทรัพยของจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ             
ที่ผานมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.บ.ก. แลว จํานวน 9 ครั้ง แยกเปน 

     - ครุภัณฑ จํานวน 159 รายการ งบฯ 89.56 ลบ. 
     - ที่ดิน/สิ่งกอสราง จํานวน 208 รายการ งบฯ 1,049.85 ลบ.   
                (2) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารทรัพยสินที่ไดมาจากการใช

จายงบประมาณของกลุมจังหวัดฯ   
     (2.1) กรณีการโอนที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งเปนทรัพยสินของ

จังหวัดและกลุมจังหวัดที่ไดมาจากการใชจายงบประมาณของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุด ท่ี กค 
0304/5584 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555 ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

      (1) กรณีจังหวัดหรือกลุมจังหวัดจะโอนท่ีดินและ
สิ่งกอสรางที่เปนที่ราชพัสดุใหแกหนวยงานอื่นถือวาจังหวัดหรือกลุม
จังหวัดเลิกใชประโยชนที่ราชพัสดุซึ่งจะตองสงคืนใหกรมธนารักษตามขอ 
34 (1) ของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล 
บํารุงรักษาใช และจัดหาประโยชนเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม โดยในการสงคืนใหแสดงเหตุผลวาประสงคจะสงคืน
เพ่ือใหหนวยงานใดเปนผูใชประโยชน 

      (2) สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฏหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน ที่จะรับโอนท่ีดินและ
สิ่งกอสราง จะตองถือปฏิบัติตามขอ 14 ของกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครองดูแล บํารุงรักษาใช และจัดหาประโยชน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยยื่นความ
ประสงคขอใชที่ราชพัสดุนั้นตอผูวาราชการจังหวัด พรอมทั้งแจงเหตุผล
และความจําเปนในการขอใชที่ราชพัสดุนั้น เมื่อไดรับความยินยอมจาก
ผูวาราชการจังหวัดแลว ใหทําความตกลงกับกรมธนารักษ เม่ือไดรับ
อนุญาตจากกรมธนารักษแลว จึงจะเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุได 

     (2.2) กรณีการโอนครุภัณฑที่มีคุณภาพดี ซึ่งเปนทรัพยสิน
ของจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีไดมาจากการใชจายงบประมาณของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ใหถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปญหาการจัดซื้ อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ด วนที่สุ ด              
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ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986  ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2561         
มีสาระสําคัญ ดังนี ้

      ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มิไดกําหนดใหมีการโอนพัสดุ        
ที่มีคุณภาพดี จะตองเปนการโอนพัสดุที่หมดความจําเปนโดยจะตองโอน
ใหแกหนวยงานของรัฐตามระเบียบฯ กําหนดเทานั้น 

      กรณีของงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 เปนตนมา มิไดกําหนดเรื่องมอบพัสดุในลักษณะดังกลาวไว 
ตอมาเม่ือจังหวัดและกลุมจังหวัดตองการโอนพัสดุ จึงอนุมัติยกเวนการ
ปฏิบัติรามระเบียบฯ ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดโอนพัสดุที่ไดจัดหา          
โดยใชงบประมาณของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ซึ่งเปนพัสดุที่มีคุณภาพดี 
และยังสามารถใชงานไดใหกับหนวยงานของรัฐ  โดยใหคํานึงถึงอํานาจ
หนาที่และความพรอมในการบริหารจัดการทรัพยสินของหนวยงาน          
ผูรับโอนดวย เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดได
เปนกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ การโอนพัสดุดังกลาวจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
และคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
ยกเวนที่ดินหรือสิ่งกอสรางซึ่งโดยสภาพตกเปนท่ีราชพัสดุ ทั้งนี้ ให
จังหวัดและกลุมจังหวัดเรงดําเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีใหแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับงบประมาณปถัดๆ ไป หาก
จังหวัดและกลุมจังหวัดมีความประสงคที่จะโอนพัสดุคุณภาพดี ให
จังหวัดและกลุมจังหวัดขออนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ตอคณะกรรมการวินิจฉัย โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน
พรอมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาเปนราย
กรณีๆ ไป 

      ทั้งนี้ กลุมจังหวัดฯ จะดําเนินการเชิญเจาหนาที ่         
จาก 5 จังหวัด มาประชุมชี้แจงทําความเขาใจขั้นตอนและการโอน
สินทรัพยในระบบ ตอไป 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

เลขานุการ    3.3 การขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ   
         กลุมจังหวัดฯ ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ กรณี               

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย การขอใชงบประมาณเหลือ
จายของกลุมจังหวัด และการขอปรับแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดวนที่สุด ที่ มท 0227.5 (อด)/57 
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการ
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ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ แผนงานบูรณาการสงเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบดวย 

(1)  จังหวัดเลย  จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 
10,000,000 โดยมีรายละเอียด คือ 

(1.1) โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหลง
น้ําที่มีศักยภาพในพื้นที่ กิจกรรมกอสรางระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําดวย
ไฟฟา บานปากปวน 2 ตําบลปากปวน อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
งบประมาณ 10,000,000.- บาท 

(2) จังหวัดหนองคาย  จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม 
งบประมาณ 16,123,000.- บาท โดยมีรายละเอียด คือ 

(2.1) โครงการพัฒนาแหลงน้ํ าที่ เหมาะสม เชื่อมโยง          
แหลงน้ําท่ีมีศักยภาพในพื้นที่กิจกรรม : ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยหินมุก 
ตําบลตางคํา อําเภอโพนพิสัย  จั งหวัดหนองคาย งบประมาณ 
5,000,000.- บาท  

(2.2) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกการคาสูสากล จํานวน 2 กิจกรรม 

         (1) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางเพ่ือเชื่อมโยง 
เสนทางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด สายบาน กุดลึก - บานหนองวัวชุม 
ตําบลวังหลวง อ.เฝาไร จ.หนองคาย งบประมาณ 9,660,000.- บาท 

  (2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 
แกนักทองเท่ียวบนทางหลวง ตอนควบอุดรธานี – หนองคาย งานไฟฟา
แสงสวางทางหลวงหมายเลข 2 ตอนที่ 0700 ตอน น้ําสวย – สะพาน
มิตรภาพที่หนองคาย งบประมาณ 1,463,000.- บาท 

(3)  จั งห วัดอุดรธานี  จํ านวน 1  โครงการ 3 กิจกรรม 
งบประมาณ 18,000,000.- บาท โดยมีรายละเอียด คือ  

(3.1) โครงการ : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกการคาสูสากล จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี ้

      (1) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยก ทช.อด.
2003 - วัดสันติวนาราม ตําบลบานเชียงอําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี ระยะทาง 1.5 กม. งบประมาณ 6,000,000.- บาท 

 (2) กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบานตาด-วัด
เกสรศีลคุณธรรมเจดีย (วัดปาบานตาด) ตําบลบานตาด อําเภอเมือง
อุดรธานี  จั งหวัดอุดรธานี  ระยะทาง 0 .700 กม. งบประมาณ 
5,000,000.- บาท 

 ( 3 )  กิ จ ก ร ร ม  ป รั บ ป รุ ง ถ น น ล า ด ย า ง ส า ย             
บานหวยสําราญ ตําบลหนองไฮ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ระยะทาง 1.800 กม. งบประมาณ 7,000,000.- บาท   
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กลุมจังหวัดฯ ไดประสานงานกับสํานักงบประมาณ ทราบวา          
ชวงท่ีผานมาเจาหนาที่สํานักงบประมาณติดภารกิจในเรื่องการพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งขณะนี้          
อยูระหวางดําเนินการทําความตกลงและจะแจงผลใหกลุมจังหวัดฯ ทราบ
ตอไป 

มติที่ประชมุ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

    4.1 ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 4.1.1 จังหวัดบึงกาฬ หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก 0017.2/ 
5435 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความเห็นชอบใชเงิน
เหลือจายตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

 
 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ออํานวยความสะดวกการคาสูสากล 

3,472,000.- 1. โครงการสงเสริมสนับสนุน
ประชาสัมพันธ ทําการตลาด
ทองเท่ียวของกลุมจังหวัด ฯ 
โ ด ย ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
นวัตกรรม 
1.1 กิจกรรม จักรยานเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ          
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก - 
เฉียงเหนือตอนบน 1  

3,472,000.- 
 
 
 
 

3,472,000.- 
 

 
 
 
 
 

สํานักงาน 
การทองเที่ยว 

และกีฬา 
จังหวัดบึงกาฬ 

1.1 กิจกรรม ปรับปรุ งทางหลวง
หมายเลข 212 ตอนควบคุม 0201 
ตอนหวยกานเหลือง – ดงบัง (รวมทาง
แยกทางหลวงหมายเลข 222) ระหวาง 
กม.135+049-กม.135+449 ตําบล
บึงกาฬ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
(ตอจากโครงการเดิมบริ เวณสี่แยก           
บึงกาฬ) 

2,766,000.- 

1.2   กิจกรรม งานเสริมผิวทาง AC 
สายริมโขง อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 

15,000.-    

1.3 กิจกรรม ซอมสรางผิวทาง AC 
สาย แยก ทล. 2095 – บานนาขาม 
อําเภอโซพิสัย,ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
ระยะทาง 5.500 กิโลเมตร 

50,000.-    

นายสิทธิมา  ดวงสุภา  
(แทน) หัวหนาสํานักงาน

จังหวัดบึงกาฬ 
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นางบําเพ็ญพร   สุริยกมล   โครงการเดิมที่ขอไว งบประมาณจํานวน 5 ลานบาท เพ่ือ 
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ดําเนินการในพื้นท่ี 5 จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ทั้งนี้ จังหวัดบึงกาฬ          

มีงบประมาณเหลือจาย จํานวน 3,472,000.- บาท จึงขออนุมัติ
งบประมาณดําเนินการจัดสรรใหจั งหวัดละ 694,400.- บาท                   
เพื่อ 5 จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ เปนคาใชจายคาดําเนินการ คาเสื้อ           
คาเหรียญรางวัล คาอาหาร โดยเฉลี่ยจังหวัดละ 475,000.- บาท และ
เหลือเปนคาดําเนินการอ่ืนๆ อีก จํานวน 219,400.-บาท สําหรับ           
คาเครื่องเสียง อุปกรณการจัดงานและอ่ืนๆ 

ประธาน   ขอใหเพิ่มรายละเอียดการติดตามประเมินผลโครงการ 
(นายสิธิชัย  จินดาหลวง) เพ่ิมไปดวย 
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 

มติที่ประชมุ เห็นชอบ ขอใหหนวยดําเนินการจัดทํารายละเอียดกิจกรรม            
ใหครบถวนชัดเจนดวย 

     4.1.2 จังหวัดหนองคาย  หนังสือจั งหวัดหนองคาย           
ดวนที่สุด ที่  นค 0017.2/8373 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562             
เรื่อง การขอใชเงินเหลือจายภายใตโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.4 กิจกรรรม ซอมสรางผิวทาง AC 
สายแยก ทล.212 ริมโขง ตําบลหนอง
เดิ่น อํา เภอบุงคลา จังหวัดบึงกาฬ 
ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร 

30,000.-    

1.5 กิจกรรม กอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายแยก ทล.2026 – วัดถํ้าแสง
ธรรม ภูลังกา อําเภอบึงโขงหลง จังหวัด
บึงกาฬ ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร 

611,000.-    

รวมทั้งสิ้น 3,472,000.-  3,472,000.-  

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
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รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสม 
เชื่อมโยงแหลงน้ําที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี 

774,980.- 1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่
เหมาะสม เชื่อมโยงแหลงน้ํา
ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี 

492,450.-  

1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ งานจัด
รูปที่ดิน อางเก็บน้ําหวยบังพวน  
ระยะที่ 1 จังหวัดหนองคาย 

774,980.- 1.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
งานจัดรูปที่ดิน อางเก็บน้ําหวย
บั งพวน ระยะที่  1  จังหวัด
หนองคาย (ชวงท่ี 2) 

492,450.- สํานักงาน 
จัดรูปที่ดินและ
จัดระบบน้าํ 

เพ่ือเกษตรกรรม 
ที่ 10  

จังหวัดหนองคาย 
2. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ออาํนวยความสะดวกการคาสูสากล 

25,240.66   

2.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่0101 
ตอน โพนพิสัย – โนนตอง ระหวาง กม.
24+000 – กม.26+200 เปนชวง ๆ 
ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร 

13,030.66    

2.2 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
บ น ท า ง ห ล ว ง  ต อ น  อุ ด ร ธ า นี  – 
หนองคาย งานไฟฟาแสงสวางทาง
หลวงหมายเลข 2 ตอนควบที่ 0700 
ตอน น้ําสวย – สะพานมิตรภาพที่ 
หน อ งค าย  ( เ ขต แ ด น ไ ทย / ล า ว )  
ร ะ ห ว า ง  ก ม . 4 9 6 + 9 6 1 -ก ม .
500+859 (เปนชวงๆ) 

12,210.- 

   

3. โครงการยกระดับขีดความสามารถ
ของกลุมอาชีพเพื่อรองรับการปรับตัว 
สรางภูมิคุมกัน เพ่ิมสมรรถภาพใหมี
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

197,452.60 

   

4. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา
อุตสาหกรรมการท อ ง เที่ ย ว ให มี
มาตรฐานสากล 

222,000.- 

   

4 . 1  กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ทํ า ข อ มู ล
สารสน เทศเพื่ อการทอง เที่ ย ว เ ชิ ง
อนุรักษและวัฒนธรรม 

19,000.- 

   

4.2 กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลและ
เสนทางทองเที่ยวมรดกภูมิปญญา  ทาง
วัฒนธรรมของกลุมจังหวัด 

203,000.-    
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นายพีรพงษ  สิทธิเจริญ     กิจกรรมท่ีจะดําเนินการมี 2 สวน คือ 
(แทน) หัวหนาสํานักงาน   1. กอสรางคลองสงน้ํางานดาดคอนกรีตพรอมอาคาร  
จัดรูปท่ีดินหนองคาย ประกอบ 
   2. งานลําเลียงน้ํา 
   หลักการและเหตุผล ในการดําเนินงาน คือ อางเก็บน้ําหวย

บังพวน พ้ืนที่ชลประทาน 9,000 ไร ซึ่งดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ปจจุบันสภาพคูคลองชํารุดเสียหาย ประชาชน
ตองการใหมีการกอสรางคูคลองเพื่อความสะดวกในการลําเลียงน้ํา              
ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกลุมจังหวัดฯ ไปแลว จํานวน 
2,000,000.- บาท กับการกอสรางทั้งหมด 4 สาย แตยังขาด
งบประมาณอีกจํานวน 492,450.- บาท เพ่ือตอยอดโครงการเดิมให
แลวเสร็จ 

ประธาน   มีพ้ืนที่ทั้งหมดจํานวนก่ีไร 
(นายสิธิชัย  จินดาหลวง) 
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี  

นายพีรพงษ  สิทธิเจริญ     มีพ้ืนที่ทั้งหมดจํานวน 9,000 ไร แบงเปน 4 ระยะ โดย  
(แทน) หัวหนาสํานักงาน  เปนการปรับปรุงและซอมแซมของเดิมซึ่งจะเปนคลองคอนกรีต และ  
จัดรูปท่ีดินหนองคาย  ตอยอดจากโครงการเดิมที่ ไดรับการจัดสรรงบประมาณไปแลว            

ซึ่งยังไมครอบคลุมอีกจํานวน 480 เมตร โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 
400 ไร จํานวน 40 ครัวเรือน   

มติที่ประชมุ    เห็นชอบ 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

5. โครงการสงเสริม สนับสนุน 
ประชาสัมพันธ ทําการตลาดทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัดโดยใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม   

2,450.-    

5.1 กิจกรรมประชาสัมพันธเสนทาง
การท อง เที่ ยว  “ตามรอย เส นทาง
พญานาค” 

2,450.-    

รวมทั้งสิ้น  1,222,123.26  492,450.-  
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4.1.3 จังหวัดหนองบัวลําภู หนังสือจังหวัดหนองบัวลําภู ดวนที่สุด  
ที่ นภ 0017.2/7951 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความ
เห็นชอบการโอนทรัพยสิน และขอใชเงินเหลือจาย   

 
 

เลขานุการ    โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอใชเงินเหลือจาย เปนกิจกรรมใหม 
ไมมีในแผนฯ จึงถือเปนกิจกรรมที่กระทบแผนตามหลักเกณฑ ของ 
ก.บ.ภ. คือ กรณีจั งหวัดหรือกลุมจังหวัดมีความประสงคขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย    ของจังหวัด หรือของกลุมจังหวัด 
ทั้ งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจาย ที่ เปนการ
ดําเนินการโครงการใหมที่ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด หรือดําเนินการโครงการเดิม แตมีการ
เปลี่ ยนแปลงกิ จกรรม  หรื อพื้ น ท่ีดํ า เนิ นการ  ซึ่ ง กระทบต อ
กลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการใหเสนอขอความเห็นชอบ
จาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 

    ทั้งนีห้ากจังหวัดหนองบัวลําภู ยืนยันจะดําเนินกิจกรรมดังกลาว 
กลุมจังหวัดฯ จะตองจัดสงเรื่องให อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค พิจารณา
ตอไป 

  ยืนยันขอใชเงินเหลือจายกิจกรรมขุดลอกลําหวยโคโล บานแสงอรุณ 
 เนื่องจากจังหวัดหนองบัวลําภู ไมมีกิจกรรมที่อยูใน Y 2 

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ ออํ านวยความสะดวก การค า            
สูสากล 

1,325,000.- 1. โครงการพฒันาแหลงนํ้าท่ี
เหมาะสม เชื่อมโยงแหลงน้ํา
ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี 

1,325,000.-  

1.1 กิจกรรมงานบูรณะทางผิวแอสฟลต 
ทางหลวงหมายเลข 210 บานหนองภัยศูนย 
อํา เภอเมือง  จังหวัดหนองบั วลํ าภู           
ตอนหนองบัวลําภู - นาคําไฮ กม.
45+098 - กม.51+295 ปริมาณงาน 
61,970 ตร.ม.   

25,000.- 
  
  

 1.1 กิจกรรมขดุลอกลาํ
หวยโคโล บานแสงอรณุ  
ตําบลนาดี อําเภอสุวรรณคูหา 
จังหวัดหนองบัวลําภู  
งบประมาณ 1,325,000 บาท 

1,325,000.- โครงการ
ชลประทาน
หนองบัวลําภ ู

1.2 กิจกรรมเพิ่มมาตรฐานชั้นทางจาก 
2 ชองจราจรเปน 4 ชองจราจรทาง
หลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลําภู 
-นากลาง ระหวาง กม.60+675 - กม.
61+000 บานนาคําไฮ ตําบลนาคําไฮ 
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภ ู

1,300,000.- 
 

   

รวมทั้งสิ้น  1,325,000.-  1,325,000.-  

นายกลาณรงค  คนรู 
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู 

นายกลาณรงค  คนรู 
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู 
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มติที่ประชมุ   เห็นชอบ โครงการ/กิจกรรม ดังกลาว สงเรื่องไปยัง
อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค 

4.1.4 จังหวัดเลย หนังสือจังหวัดเลย ดวนที่สุด  ท่ี ลย 0017.2/ 
9068 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง การขอใชงบประมาณ           
ที่ เ หลื อจ า ยภายใต งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ             
พ.ศ. 2562 

 

นายโยธี  พิมพพฒุ    กิจกรรมนีเ้ปนการตอยอดจากโครงการเดิม โดยเปนการ 
(แทน) ผูอาํนวยการ กอสรางระบบสงน้ํา พรอมอาคารประกอบ  ซึ่งมีความยาวประมาณ  
โครงการชลประทานเลย 600 เมตร ซึ่งกิจกรรมประกอบดวย งานดิน งานถมดินอัดแนน         

แนวคลองสงน้ํา 

นางสาวปราณี  วงศบุตร    กรณีเงินเหลือจายที่เหลือจากจังหวัดหนองคาย ท่ีขอใชยังไมหมด 
นวค.ชํานาญการพิเศษ จํานวน 729,673.26 บาท จะนําไปใชตอหรือไมอยางไร 
รก.ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร 

นายธีระศักดิ์  ศุภพิทักษไพบูลย   เห็นควรสนับสนุนในเรื่องของแหลงน้ําของจังหวัดเลย เพราะ 
(แทน) ประธานหอการคากลุมจังหวัด ชวงฤดูแลงท่ีผานมาพืชผัก ผลไม ไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จึงเห็นควรสนับสนุนกิจกรรมกอสรางระบบ สงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

บานทาบุง ตําบลศรสีองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
 

  

รายการเดิม รายการใหม หนวยงาน/
จังหวัด 

ที่รับผดิชอบ
ดําเนินการ 

กิจกรรม งบประมาณ(บาท) กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสม 
เชื่อมโยงแหลงน้ําที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี 

1,660,172.25 1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่
เหมาะสม เชื่อมโยงแหลงน้ํา
ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ี 

1,660,000.-  

1.1 กิจกรรมกอสรางระบบสงน้ําสถานี
สูบน้ําดวยไฟฟา บานทาบุง ตําบลศรี
สองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   

1,275,760.- 
  
  

1.1 กิจกรรมกอสรางระบบ 
สงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 
บานทาบุ ง ตําบลศรีสองรัก 
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   

1,660,000.- โครงการ
ชลประทานเลย 

1.2 กิจกรรมกอสรางระบบสงน้ําสถานี
สู บน้ํ า ด วย ไฟฟ า  บ านหนองเขี ยด      
ตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย   

384,412.25.- 
 

   

รวมทั้งสิ้น 1,660,172.25 รวมทั้งสิ้น 1,660,000.-  

นายโสภณ  สุวรรณรัตน 
รองผูวาราชการจังหวัดเลย 
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย 
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นายวิษณุ พิลาสุทธิ์   เห็นควรสนับสนุนกิจกรรม จักรยานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
ประธานเครือขายกองทุนหมูบาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย ตอนบน 1 ของจังหวัดบึงกาฬ 

นางวัฒนา  พิธรัตน   เห็นควรสนับสนุนกิจกรรม จักรยานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดอดุรธาน ี ตอนบน 1 ของจังหวัดบึงกาฬ แตขอใหมีรายละเอียดที่ชัดเจน 

นายเชิด  สิงหคําปอง   (1) เห็นควรสนับสนุนกิจกรรมกอสรางระบบ สงน้ําสถานีสูบ 
ประธานเครือขายโครงการแกไข น้ําดวยไฟฟา บานทาบุง ตําบลศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   

ปญหาความยากจน จังหวัดเลย   (2) งบประมาณของกลุมจังหวัดฯ ควรจะมีการประเมินผล
การใชจายงบประมาณวามีความคุมคาหรอืไม และควรกํากับติดตาม
ประเมินผลทุกป 

นายสิธิชัย  จินดาหลวง   การประเมินผลเปนเรื่องที่ดี และควรนํามาทบทวนในการ 
รองผูวาราชการจังหวัดอดุรธาน ี ปรับปรุงการจัดแผนพัฒนากลุมจังหวัด เพ่ือใหมีความเขมขนตอไป 

นายภาคภูมิ  ปุผมาศ   ภาพรวมของภาคประชาสังคม แลวมองวา เห็นควรสนับสนุน 
ประธานเครือขายอาสาสมัคร กิจกรรมกอสรางระบบ สงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานทาบุง ตําบล  
พิทักษสิ่งแวดลอม จังหวัดอุดรธานี  ศรสีองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

มติที่ประชมุ   เห็นชอบ ใหนําเงินงบประมาณรายจายที่เหลือ จํานวน 
729,000.- บาท ใหจังหวัดเลยเพื่อนําไปรวมกับกิจกรรมกอสราง
ระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บานทาบุง ตําบลศรีสองรัก อําเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย จากท่ีเสนอขอมาจํานวน 1,660,000.- บาท 
เพิ่มอีกจํานวน 729,000.- บาท รวมเปน 2,389,000.- บาท 
เพื่อใหกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพ กับประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

เลขานุการ 4.2 การมอบอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุและการจัดทํานิติกรรม
สัญญา เพื่อดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด                  
ภาคตะวันออกเฉี ยง เหนือตอนบน 1 ประจํ าป งบประมาณ                  
พ.ศ. 2562 

โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสรางขึ้นใหมตามทิศทางตลาด
อุตสาหกรรมการทอง เที่ ยว  กิจกรรม ปรับปรุ งภูมิทัศนพัฒนา               
แหลงทองเที่ยวภูหินลาดชอฟา วงเงิน 4,766,500.- บาท โดยสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธานี) เปนหนวยดําเนินการหลัก และ
สํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภูเปนหนวยรวมดําเนินการ 

(ขอถอนออกจากวาระการประชุม) 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
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เลขานุการ 4.3 การเรงรัด ติดตาม การใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของ
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

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

งบลงทุน  442,036,000 บาท 
     งบดําเนินงาน   50,624,500 บาท 
     งบบริหาร     5,000,000  บาท  

          

งบลงทุน งบดําเนินงาน งบบริหาร รวม เบิกจาย รอยละ คงเหลือ

กลุมจังหวัดฯ -                   -                   3,000,000        3,000,000        1,405,174.11      46.84         1,594,825.89     

จังหวัดอุดรธานี 91,980,000      20,104,500      400,000           112,484,500    40,142,322.75    35.69         72,342,177.25   

จังหวัดหนองคาย 81,123,000      9,192,400        400,000           90,715,400      20,797,838.67    22.93         69,917,561.33   

จังหวัดเลย 93,573,000      5,375,000        400,000           99,348,000      5,690,115.63      5.73           93,657,884.37   

จังหวัดหนองบัวลําภู 94,460,000      4,766,500        400,000           99,626,500      154,570.00         0.16           99,471,930.00   

จังหวัดบึงกาฬ 88,000,000      4,086,100        400,000           92,486,100      45,954,769.00    49.69         46,531,331.00   

รวมทั้งส้ิน 449,136,000   43,524,500    5,000,000      497,660,500   114,144,790.16 22.94         383,515,709.84 

จังหวัด
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

               หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 

   ภาพรวมการเบิกจาย รอยละ 22.94 ณ เดือนมิถุนายน 
2562 กรมบัญชีกลางจัดลําดับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 อยูในลําดับที่ 4 จาก 18 กลุมจังหวัด 

   จึงนําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และขอใหจังหวัดไดชี้แจงสถานะ 
การดําเนินงานเปนรายโครงการ 

  4.3.1 จังหวัดอุดรธานี จํานวน 6 โครงการ 10 กิจกรรม 
งบประมาณ 112,484,500.- บาท 

  - ผลการดําเนินงาน.  
นายสุริยา  คําพันธ   จังหวัดอุดรธานี ผลการเบิกจาย จํานวน 40,142,322.75 บาท 
นวค.ชํานาญการ คิดเปนรอยละ 36.69 โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
สํานักงานจังหวัดอุดรธานี  1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหลงน้ําที่มีศักยภาพ 

จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 48,000,000.- บาทเบิกจายแลว 
จํานวน 14,977,193.25 บาท 
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  2. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกการคา            
สูสากล จํานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 22,980,000.- บาท ดําเนินการ 
แลวเสร็จ เบิกจายแลวเสร็จ 

  3. โครงการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาตลาดภาคการบริการ จํานวน 1 
กิจกรรม งบประมาณ 5,000,000.- บาท อยูระหวางจัดซื้อจัดจาง 
จัดทําราง TOR 

  4. โครงการกระตุนเศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 1 จํานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 12,736,500.- บาท        
อยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุ 

  5. โครงการบริหารจัดการระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสอดคลองกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน 5 กิจกรรมยอย งบประมาณ 
2,368,000.- บาท เบิกจายแลว 1,846,470.- บาท คิดเปนรอยละ 
77.98 

  6. โครงการที่ขอใชงบประมาณเหลือจาย จํานวน 2 โครงการ 4 
กิจกรรม 

   6.1 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกการคาสูสากล จํานวน 3 กิจกรรม งบฯ 18,000,000.- บาท 
อยูระหวางขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  

   6.2 โครงการยกระดับขีดความสามารถของกลุมอาชีพเพ่ือ
รองรับการปรับตัว รางภูมิคุมกัน เพ่ิมสมรรถภาพใหมีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน จํานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 3,000,000.- บาท 
อนุมัติโครงการแลว 

 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.3.2 จังหวัดหนองคาย จํานวน 8 โครงการ 17 กิจกรรม 
งบประมาณ 90,715,400.- บาท 

  - ผลการดําเนินงาน  
  เบิกจายแลว เปนเงิน 22,519,759.02 บาท คิดเปนรอยละ 24.82  

มีเงินเหลือจาย 1,222,123.26 คงเหลือ 68,195,640.98 บาท              
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

  (1) งบดําเนินงาน 9 กิจกรรม เปนเงิน 12,870,497.40 บาท 
เบิกจายแลวเสร็จ 4 กิจกรรม เปนเงิน 9,868,447.90 บาท คงเหลือ
ที่ยังไมเบิกจาย จํานวน 5 กิจกรรม เปนเงิน 3,002,049.50 บาท 

  (2) งบลงทุน จํานวน 8 กิจกรรม เปนเงิน 76,222,779.34 บาท 
กอหนี้ผูกพันเปนเงิน 60,099,779.34 บาท โดยมีกิจกรรมที่โอน 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย ที่อยูในระหวางการทําความตกลงกับ

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานกังานจังหวัด
หนองคาย  
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สํานักงบประมาณ จํานวน 3 กิจกรรม เปนเงิน 16,123,000 บาท 
เบิกจายแลวเสร็จ จํานวน 1 กิจกรรม เปนเงิน 12,531,311.12 บาท 
คงเหลือที่ยังไมเบิกจาย 7 กิจกรรม เปนเงิน 63,691,468.22 บาท   

  (3)  คาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เปนเงิน 
400,000 บาท เบิกจายแลวเปนเงิน 120,000 บาท ยังไมเบิกจาย 
จํานวน 280,000 บาท  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.3.3 จังหวัดเลย จํานวน 5 โครงการ 12 กิจกรรม งบประมาณ
99,348,000.- บาท  

  - ผลการดําเนินงาน  
เบิกจายแลว จํานวน 5,690,115.63 บาท คิดเปนรอยละ 5.73 

โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีเหมาะสม เชื่อมโยงแหลงน้ําที่มี

ศักยภาพในพ้ืนที่ จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 30,000,000.- 
บาท เบิกจายแลว จํานวน 5,553,095.63 บาท เหลืออีก 1 กิจกรรม 
งบประมาณ 10,000,000.- บาท อยูระหวางทําความตกลงกับ             
สํานักงบประมาณ  

2.  โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกการคา
สูสากล จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 38,497,576.- บาท              
อยูระหวางดําเนินการ 1 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ อยูระหวาง         
สงเบิก จํานวน 1 กิจกรรม 

3.  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                     
แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน จํานวน 1 
กิจกรรม งบประมาณ 5,375,000.- บาท อยูระหวางดําเนินการ   
ตามสัญญา 

4.  โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสรางขึ้นใหมตามทิศทางตลาด
อุตสาหกรรมการทอง เที่ ยว  จํ านวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 
12,680,000.- บาท อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 

5.  โครงการสงเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ ทําการตลาด
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดโดยใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม จํานวน 2 
กิจกรรม งบประมาณ 10,105,424.- บาท อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน 1 กิจกรรม ดํา เนินการแลวเสร็จ  อยู ระหวาง เบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 1 กิจกรรม 

6. โครงการที่ขอใชงบประมาณเหลือจาย จํานวน 2 โครงการ 3 
กิจกรรม 

นายวสันต  ไทยสุวรรณ 

(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดเลย  
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6.1 โครงการพัฒนาแหลงน้ําที่เหมาะสม เชื่อมโยงแหลงน้ําที่มี
ศักยภาพในพ้ืนที่ จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 1,810,000.- บาท 
อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 

6.2 โครงการสงเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ ทําการตลาด
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดโดยใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม จํานวน 1 
กิจกรรม งบประมาณ 480,000.- บาท อยูระหวางดําเนินการตาม
สัญญา 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

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

  - ผลการดําเนินงาน 

  เบิกจายแลว จํานวน 154,570.- บาท คิดเปนรอยละ 0.16 โดยมี
ผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกการคา
สูสากล จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 55,000,000.- บาท ลงนาม
ในสัญญาแลว อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา ความกาวหนาของการ
ดําเนินงานไดรอยละ 40 โดยจะเบกิจายงบประมาณเพียงงวดเดียว 

2. โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่สรางขึ้นใหมตามทิศทาง
การตลาดอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 
44,626,500.- บาท ประมาณปลายเดือนจะสามารถประกาศเอกสาร
เสนอราคาได จํานวน 1 กิจกรรม และอีกหนึ่งกิจกรรมอยูระหวางขอ
เปลี่ยนแปลงผูมอบอํานาจจากกลุมจังหวัดฯ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

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

  - ผลการดําเนินงาน 

  เบิกจายแลว จํานวน 45,954,769.- บาท คิดเปนรอยละ 49.69 
โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1.  โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออํานวยความสะดวกการคา      
สูสากล จํานวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 88,000,000.- บาท 
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 
2 กิจกรรม 

 
 

นายกลาณรงค  คนรู 
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู 

นายสิทธิมา  ดวงสุภา  
(แทน) หัวหนาสํานักงาน

จังหวัดบึงกาฬ 



~ 20 ~ 
 

2. โครงการสงเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธ ทําการตลาดทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัดโดยใชเทคโนโลยี และนวัตกรรม จํานวน 1 กิจกรรม 
กิจกรรม การสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรมการจัดการทองเที่ยวแบบ Fam Trip งบประมาณ 
4,486,100.- บาท อยูระหวางดําเนินการ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

เลขานุการ  4.4 การขอโอนสินทรัพยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ             
กลุมจังหวัดฯ 

 4.4.1 จังหวัดหนองบัวลําภู หนังสือจังหวัดหนองบัวลําภู 
ดวนที่สุด  ท่ี นภ 0017.2/7951 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
ขอความเห็นชอบการโอนทรัพยสิน และขอใชเงินเหลือจาย  

  1. โครงการตามแนวทางการสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนให กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําป พ.ศ. 2560 
(เพ่ิมเติม) 

         1.1  โครงการกอสรางสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land 
Mark ของสถานที่ทองเที่ยว กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรม กอสรางลานจอดรถพระพุทธชยันตี 

 หนวยงานที่รับโอน คือ องคการบริหาร สวนตําบลหนองบัว 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

  

ที ่ รายละเอียดลักษณะงาน 
ปริมาณ

งาน 
หนวย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ลานจอดรถ คสล. พรอมสิ่งกอสรางประกอบ 1 งาน 9,890,000  

 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 440 ตร.ม   

 - ลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 1,095 ตร.ม.   

 - แทงปูนหยุดรถ ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.00 ม. 35 ชุด   

 - แทงปูนหยุดรถ ขนาด 0.10 x 0.10 x 2.50 ม. 3 ชุด   

 - กําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหลก็ 192 ม.   

 - ทอระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 270 ทอน   

 - บอพัก ค.ส.ล. สําหรับทอขนาด Ø 0.60 ม. พรอมฝา,  
ทอรับน้ําและตะแกรงดักขยะ 

33 ชุด   

 - บล็อคปูทางเดิน ขนาด 30x30 ซม. หนาไมนอยกวา 6 ซม. 384 ตร.ม.   

 - คันหินสําเรจ็รูป ทรงมน ขนาด 0.15 x 0.30 x 1.00 ม 210 ทอน   

 - ทางเดิน คสล. (บันได) ขนาด 3.20 x  75 ม. 240 ตร.ม.   

นายกลาณรงค  คนรู 
(แทน) หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู 
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ที ่ รายละเอียดลักษณะงาน 
ปริมาณ

งาน 
หนวย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 - เสาไฟฟาพรอมฐาน ดวงโคม และอุปกรณครบชุด 38 ชุด   

 - ตูควบคุมพรอมอุปกรณครบชุด 4 ชุด   

 - โรงจอดรถ   ขนาด  5.85 x 47 ม. 1 หลัง   

 - โคมไฟฟาฟลูออเรสเซนต 1 x 36 w. ครอบพลาสติกกันน้ํา 10 ชุด   

 - การดเรล 36 ม.  งานเพิ่ม 

 - บันไดและกาํแพงกันดิน 1 งาน  งานเพ่ิม 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

    4.4.2 จังหวัดหนองคาย  หนังสือจังหวัดหนองคายดวนที่สุด ที่ นค 
0017.2/395  ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอโอนทรัพยสินฯ 
ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจั งหวัด           
ภาคตะวันออเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   1.1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณบน
เสนทาง (Routes) การทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก -           
เฉียงเหนือตอนบน 1 กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 233 (อุดรธานี - หนองคาย) 

 

ที ่ รายละเอียดลักษณะงาน ปริมาณ
งาน 

หนวย หนวยรับโอน หมาย
เหตุ 

1 
ปรับปรุงภมูิทัศนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวทางหลวง

แผนดินหมายเลข 233 (อุดรธานี - หนองคาย) 
1 สาย แขวงทางหลวงหนองคาย  

     โดยมีรายการที่ขอโอน ดังนี ้
1. ตนไทรเกาหลทีรงแทง สูง 2 เมตร จํานวน 105 ตน 
2. ตนไทรเกาหลีทรงพุม เสนผาศูนยกลาง 40 ซม. จํานวน 

150 ตน 
3. ตนเ ข็มแดง ความสูงไมนอยกวา 20 ซม. จํานวน 

5,000 ตน 
4. ตนไทรยอดทอง ความสูงไมนอยกวา 20 ซม. จํานวน 

5,000 ตน 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

นายสถาพร  พงษนาค 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย  
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ (ถามี)   

นายเชิด  สิงหคําปอง   มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย แจงใหหมูบานดําเนินการ 
ประธานเครือขายโครงการแกไข  จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงตอไปยังระดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด และ 
ปญหาความยากจน จังหวัดเลย และกลุมจังหวัดฯ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา

ยุทธศาสตรของชุมชน ถาชุมชนดําเนินการแลวเสร็จ จะขอเชิญทานผูวา
ราชการจังหวัด และสวนราชการตางๆ เขารวมประชุมในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน เพ่ือจะไดแผนพัฒนาชุมชนที่มีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ เพ่ือจะไดบรรจุเปนแผนพัฒนา
ชุมชนที่อยูในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ตอไป 

ประธาน   มีกําหนดการแลวเสร็จประมาณชวงเดือนไหน 
(นายสิธิชัย  จินดาหลวง) 
รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี 

นายเชิด  สิงหคําปอง   ประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 
ประธานเครือขายโครงการแกไข    
ปญหาความยากจน จังหวัดเลย 

เลขานุการ   กา ร ส ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะชุ ม ใ น ค รั้ ง ต อ ไ ป จ ะ ข อ ให
คณะกรรมการสแกนเอกสารจาก QR Code ไดหรือไม 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

ประธาน  การทํางานในภาพรวมของกลุมจังหวัดฯ เปนการทํางานรวมกันใน 
(หัวหนากลุมจังหวัดฯ/ ลักษณะ ดังนี้ 
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี)  1. การเรงรัดการเบิกจาย เปนมาตรการสําคัญ จังหวัดตองดําเนินการ

ตามระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัด อยาใหมีความลาชา ซึ่งสาเหตุอีก
ประการหนึ่งมาจากการบริหารจัดการ 

2. กลุมจังหวัดฯ การทํางานตองขับเคลื่อนไปอยางรวดเร็ว พรอมกัน
ทั้ง 5 จังหวัด ดังนั้นการเสนอโครงการตองตอบโจทยท้ัง 5 จังหวัดดวย 

3.  การชี้แจงงบประมาณ จะตอบอยางไร และเหตุผลความจําเปนใน
การเสนอขอโครงการ/กิจกรรม ตองมีความครบถวน สมบูรณครอบคลุม
ทุกประเด็น 

4. การประชุม ก.บ.ก. เปนบทบาทหนาที่สําคัญที่ภาคเอกชน              
เขามารวมชวยกัน เปนเวทีทีสําคัญ จึงขอขอบคุณท่ีชวยกันขับเคลื่อน            
ทั้งดาน เศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว 
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  ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและ
รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนสง สปป.ลาว จะมาลงนามเพ่ือทํา
ความตกลงสะพานมิตรภาพไทยลาวแหงที่ 5 ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 

มตทิี่ประชุม    รับทราบ 

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

ปดประชุมเวลา 16.30 น.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ รสริน  ศิริเกตุ  ผูจดรายงานการประชุม 

       (นางรสริน  ศิริเกตุ) 

   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  

นายสิทธิมา  ดวงสุภา  
(แทน) หัวหนาสํานักงาน

จังหวัดบึงกาฬ 


