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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 3/2557

วันศุกรท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


ผูมาประชุม

1. นายเสนีย จิตตเกษม ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน พลอยโสภณ รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
รองประธานกรรมการ

3. นายไชยยงค พิทักษสฤษดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดเลย

รองประธานกรรมการ

4. นายปญจชัย เล่ือมประเสริฐ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธานกรรมการ

5. นายจํารัส นาแฉลม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธานกรรมการ

6. นายสุขพล อินตาพรหม เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นายสมยงค ตระกูลจึง พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8. นางวราภรณ อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นายอาคม พิญญศักดิ์ เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
10. ดร.สมเกียรติ เพ็งรัตน ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
11. นางสุรัตดาร นิลหม่ืนไวย ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นายทวีศักดิ์ มหารัตตะวงศ เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
13. นายวิโรจน พิเภก พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
14. นายธงชัย ปญญาทิพย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
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15. นายกิตติศักดิ์ บุญเปย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
16. นางสาวจิรารัตน แกววิจิตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ

17. นายอภิวัชร   สีสัตตรัตนะกุล (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
หนองบัวลําภู

กรรมการ

18. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย

กรรมการ

19. นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ
20. นายชาญชัย บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา จังหวัด

หนองคาย
กรรมการ

21. นายธนาดุลย บุตรโคตร นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ
จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

22. นางสวรรค บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ
23. นายเชิด สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความ

ยากจน จังหวัดเลย
กรรมการ

24. นางพิสมัย สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ
25. นายมงคล สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
26. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ

27. นายวสันต แกวศิริบัณฑิต ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

28. นางพัชรียา  พลับแกว (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กรรมการ

29. นายณรงค พลละเอียด รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการและ
เลขานุการ

30. นายมงคล อดทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

31. นายธนดร เบ็ญจจินดา หัวหนากลุมงานอํานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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32. นายพรพิทักษ  อํามาตยทัศน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม

1. พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
2. พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
5. นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
6. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง จังหวัดหนองบัวลําภู
7. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
8. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
9. นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ ติดราชการ
11. นายภาคภู มิ ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษ ส่ิงแวดลอม

จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ ติดภารกิจ

12. นางวัฒนา พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดภารกิจ
13. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

จังหวัดหนองคาย
กรรมการ ติดภารกิจ

14. นายฉลาด สอดทาย คณะทํางานองคกรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ
15. นางพศิมัย รัตนวิบูลยกุล คณะทํางานองคกรสตรีอําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระพงษ ไชยเอีย รองประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี
2. นายสมศักดิ์ กันภัย รก.หน.กลุมยุทธศาสตร สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
3. นายโนรี ตะถา หัวหนาเขตหามลาสัตวปาหนองหานกุมภวาป
4. นายบํารุง เพิ่มชีวา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สนง.เกษตรจังหวัดอุดรธานี
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5. นายไชยยงค  วงษาพรหม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
6. นางสาวสมลักษณ สมบัติมี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติงาน

สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
7. นายพิชัย พาศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
8. นายจรัส  วงษธรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
9. นางลดาวัลย โภคานิตย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
10. นางสาวเกศิณี คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
11. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
12. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
13. นางสาวชาคริยา    ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
14. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.
นายเสนีย จิตตเกษม ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๑ และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เปนประธานที่ประชุม
โดยใหนายพิชัย  พาศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ทําหนาที่เลขานุการ เม่ือกลาวเปดประชุมแลว ประธานในที่ประชุมไดดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/๒๕๕๗ ตามระเบียบวาระ ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 2/2557
ประธาน สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดจัดประชุม ก.บ.ก.

ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ซึ่งไดจัดสง
รายงานการประชุมใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเบื้องตน ตาม น.กลุม
จังหวัดฯ ที่ มท 0224(อด) /ว 103 ลว 13 มกราคม 2557

/เลขานุการ...
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(ดูรายละเอียด ไดทาง www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวขอ :
การประชุม ก.บ.ก.) ขอใหที่ประชุมตรวจสอบ

เลขานุการ จังหวัดหนองคายมี น.ดวนที่สุด ที่ นค 0017.2/58 ลว 7 ก.พ.
2557 ขอแกไขรายงานการประชุม 2 รายการ ดงัน้ี

- หนาที่ 19 คอลัมภ กิจกรรมใหม ขอ 1 บรรทัดที่ 5 จากเดิม
ระยะทาง 0.544 กม. เปน 0.554 กม.

- หนาที่ 19 คอลัมภ กิจกรรมใหม ขอ 2 บรรทัดที่ 3 จากเดิม
ตอนควบคุม 0103 ชวงนํ้าเป – หวยกานเหลือง แกไขเปน ตอนควบคุม
0102 ชวงปากสวย – นํ้าเป และระยะทางจากเดิม กม.56+382-
56+882 ระยะทาง 0.5 กม. และแกไขเปน กม.56+382-56+927
ระยะทาง 0.545 กม. เน่ืองจาก ผิดพลาดในการสงเอกสารใหกลุม
จังหวัด จึงขอแกไขรายงานการประชุม และขอความเห็นชอบตามที่ขอ
แกไข คือ ปรับปรุงถนนยานชุมชนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม
0102 ชวงปากสวย – นํ้าเป ระหวาง กม. 56+382-56+927
ระยะทาง 0.545 กม.

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ขอแกไข และรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก.
ครั้งที่ 2/2557 เม่ือวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อทราบ
3.1 การจัดสรรงบประมาณภายใตโครงการบริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจ สําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ

เลขานุการ มติที่ประชุม ก.บ.ก.ครั้งที่ 2/2557 เห็นชอบการจัดสรร
งบประมาณโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่
สําคัญ วงเงิน 17.120 ลบ. ใหจังหวัดในกลุมจังหวัดดําเนินการภายใต
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรของแตละจังหวัด และเพื่อเปนการบูรณาการ
ทรัพยากรรวมกันของกลุมจังหวัด ผวจ.อด.ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัด
ไดพิจารณาเปล่ียนแปลงการจัดสรรวงเงินงบประมาณใหคุมคาและ
เหมาะสมยิ่งข้ึน เพื่อดําเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจของจังหวัดในกลุมจังหวัด ดังน้ี

- จังหวัดอุดรธานี (ขาว มันสําปะหลัง ออย ยางพารา) 6,617,772 บาท
- จังหวัดเลย (ขาว มัน ออย ยางพารา) 4,014,828 บาท
- จังหวัดหนองคาย (ยางพารา) 2,577,200 บาท
- จังหวัดหนองบัวลําภู (ขาว) 1,684,200 บาท
- จังหวัดบึงกาฬ (ขาว ยางพารา) 2,226,000 บาท

/3.2 จังหวัดหนองคาย...
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ที่ประชุม รับทราบ
3.2 จังหวัดหนองคายแจงผลการตรวจสอบโครงการและกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557

เลขานุการ จังหวัดหนองคาย มี น.ดวนที่สุด ที่ นค 0017.2/58 ลว. 7
ก.พ. 2557 แจงกลุมจังหวัดวา “ไดตรวจสอบโครงการพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียนของกลุมจังหวัด กิจกรรมพัฒนา
และปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวและเสนทางเช่ือมตอระหวาง
จังหวัด กิจกรรมยอย : การขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข 212
ตอนควบคุม 0103 ชวงนํ้าเป –หวยกานเหลือง จ.หนองคาย ระหวาง
กม.67+275-67+775 ระยะทาง 0.5 กม. งบประมาณ 10.000 ลบ.
(จุดชมบั้งไฟพญานาค) ตรวจสอบแลวไดระยะทางเพิ่มข้ึนจากเดิม
0.5 กม. เปน 0.573 กม. คือระหวาง กม.67+275-67+848”

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 จังหวัดหนองบัวลําภูแจงผลการตรวจสอบโครงการและกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557

เลขานุการ จังหวัดหนองบัวลําภู มี น.ดวนที่สุด ที่ นภ 0017.2/13800
ลว . 24 ธ .ค . 2556 แจ งผลการตรวจสอบ โครงการพัฒนา
ระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเช่ือมโยงอาเซียน กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงเสนทางเขาแหลงทองเที่ยวและเสนทางเช่ือมตอระหวางจังหวัด
แ ล ะ ข อ แ ก ไ ข ข อ ผิ ด พ ล า ด จ า ก ก า ร พิ ม พ ใ น กิ จ ก ร ร ม ย อ ย
“ซอมแซมถนนลาดยางสาย นภ 4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2413
- บานคอ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลําภู ระยะทาง 1.800 กม. งบประมาณ
9.900 ลบ.”จากเดิมแยกทางหลวง 2413 เปนแยกหมายเลข 2146
นอกน้ันคงเดิม

ที่ประชุม รับทราบ

3.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งส้ิน 10 โครงการ งบประมาณ
303 ลบ. ปจจุบันดําเนินงานแลวเสร็จ และเบิกจายแลวเสร็จทุกโครงการ

/3.5 สรุปผลการดําเนินงาน...
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ที่ประชุม รับทราบ
3.5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งส้ิน 8 โครงการ (54 กิจกรรมยอย)
งบประมาณ 311.363 ลบ. แลวเสร็จ 2 โครงการ (44 กิจกรรมยอย)
อยูระหวางดําเนินการ 6 โครงการ (10 กิจกรรมยอย) เบิกจายแลว
237 . 443 ลบ . คิ ด เ ป น ร อ ย ละ 81 . 75 จ ากว ง เ งิ นก อห น้ี
290.435 ลบ.

จังหวัดที่เบิกจายไดสูงสุดคือ คือ จ.เลย รอยละ 92 รองลงมา
จ.บึงกาฬ รอยละ 89 จ.หนองคาย รอยละ 84 จ.หนองบัวลําภู
รอยละ 75 และ จ.อุดรธานี รอยละ 52.12

ประธาน กําชับในที่ประชุมใหมีการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหแลว
เสร็จทันตามระยะเวลา

ที่ประชุม รับทราบ

3.6 สรุปผลการดําเนินงานโครงการใชงบประมาณเหลือจายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

เลขานุการ ปงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุมจังหวัดโดย ก.บ.ก.เห็นชอบการ
จัดสรรใชงบประมาณเหลือจาย ทั้งส้ิน 3 โครงการ (7 กิจกรรมยอย)
งบประมาณรวม 20.925 ลบ. ดําเนินการแลวเสร็จ 2 โครงการ
(5 กิจกรรมยอย) ผลการเบิกจาย 13.855 ลบ. คิดเปนรอยละ 100
ของวงเงินกอหน้ี คงเหลือยังไมดําเนินการและยังไมกอหน้ี 1 โครงการ
(2 กิจกรรมยอย) คือ โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูลเครือขายการ
ทองเที่ยวกลุมจังหวัด งบประมาณ 7.000 ลบ.ของจังหวัดหนองคาย

ทั้ ง น้ี มีงบประมาณเหลือจ ายจากโครงการเหลือจ ายอีก
69,967 บาท ซึ่งที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2557 เม่ือ 17 ธันวาคม
2556 เห็นชอบใหสํานักบริหารยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดฯ
ดําเ นินโครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดทั้ ง ในและ
ตางประเทศ กิจกรรมยอย พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสํารวจเสนทาง
เช่ือมโยงและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดฯ งบประมาณ 57,639
บาท ซึ่งไดดําเนินการและเบิกจายแลวเสร็จเรียบรอยแลว (ดําเนินการ
ระหวางวันที่ 22-25 กุมภาพันธ 2557)

/หัวหนาสํานักงาน...
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หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูลเครือขายการทองเที่ยว
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ กลุมจังหวัด ของจังหวัดหนองคาย งบประมาณ 7.000 ลบ. เปนการ

ปรับปรุงจวนผูวาราชการจังหวัดหลังเกา แบงออกเปน 2 กิจกรรม คือ
ปรับปรุงภายนอก 4.500 ลบ.ไดตัวผูรับจางแลว และเปนการปรับปรุง
ภายในอีก 2.500 ลบ. อยูระหวางทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ

3.7 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งส้ิน 7 โครงการ (63 กิจกรรมยอย)
งบประมาณ 325.000 ลบ. กอหน้ีแลวทั้ ง ส้ิน 106.393 ลบ.
ดําเนินการแลวเสร็จ – โครงการ(4 กิจกรรมยอย)

ผลการเบิกจายภาพรวม 58.961 ลบ.คิดเปน รอยละ 18.14
ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร จังหวัดที่เบิกจายไดสูงสุดคือ จ.อุดรธานี รอยละ
36.51 รองลงมา จ.บึงกาฬ รอยละ 19.65 จ.หนองบัวลําภู รอยละ
17.58 จ.เลย รอยละ 16.17 และ จ.หนองคาย ยังไมมียอดเบิกจาย

หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 วา ในสวนของจังหวัดหนองคาย

ที่ยังไมมีการเบิกจาย เน่ืองจากโครงการสวนใหญจะเปนโครงการ
ในหมวดที่ดินและส่ิงกอสราง แตได มีการกอหน้ีผูกพันแลวเสร็จ
ทุกโครงการแลว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
4.1 จังหวัดหนองคาย ขอปรับรายละเอียดกิจกรรมภายใตโครงการใช
เงินเหลือจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556

หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 4.1.1 ขอเปล่ียนหนวยดําเนินงาน
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ จ.หนองคายมี น.ดวนที่ สุด ที่  นค 0017.2/99 ลว. 15

ม.ค.2557 ขอเปล่ียนแปลงหนวยดําเนินงานโครงการ “ปรับปรุง
ศู น ย บ ริ ก า ร ข อ มู ล เ ค รื อ ข า ย ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ก ลุ ม จั ง ห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” (ปรับปรุงจวนผูวาราชการจังหวัด
หลังเกา) จากเดิม สํานักงานจังหวัดหนองคาย เปน สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดหนองคาย

/โครงการ...
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โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูลเครือขายการทองเที่ยว
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดังกลาวขางตน
เปนโครงการที่ขอใชเงินเหลือจายกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 กรณี โครงการใหมที่กระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําป
โดยที่ ก.บ.ก. และ อ.ก.น.จ. ใหความเห็นชอบแลว และอยูระหวางขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อขอโอนเปล่ียนแปลงรายการ
งบประมาณรายจายประจําป กรณีใชเงินเหลือจายที่กระทบแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป

ประกาศ ก.น.จ. เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ขอ 1 การโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ไดแก การโอนเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังน้ี

(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดําเนินโครงการ
(ค) งบรายจาย
(ง) เปาหมายโครงการ
(จ) หนวยงานรับผิดชอบ
และ ขอ 3 กรณีมีความประสงคขอโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ

รายจายที่ไมกระทบตอแผน ใหหัวหนากลุมจังหวัดเสนอขอความเห็นชอบ
ตอ ก.บ.ก. ขอ 4 เม่ือ ก.บ.ก. ใหความเห็นชอบแลว ใหดําเนินการตาม
ระเบียบ วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม

ดังน้ัน เม่ือ ก.บ.ก. และ อ.ก.น.จ. ใหความเห็นชอบในหลักการ
แลว การขอเปล่ียนหนวยดําเนินการสามารถกระทําไดตามประกาศ
ก.น.จ. เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ซึ่งเปนอํานาจของ ก.บ.ก.

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให เป ล่ียนแปลงหนวยงานรับผิดชอบ จากเดิม
สํานักงานจังหวัดหนองคาย เปนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
หนองคาย

หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย 4.1.2 ขอปรับช่ือกิจกรรม
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ จ.หนองคาย มี น.ดวนที่สุด ที่ นค 0017.2/2549 ลว 28

ก.พ. 2557 ขอปรับช่ือกิจกรรมภายใตโครงการปรับปรุงศูนยบริการ
ขอมูลเครือขายการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (ปรับปรุงจวนผูวาราชการจังหวัดหลังเกา) งบประมาณ
7.000 ลบ. ประกอบดวย
(1) กิจกรรมปรับปรุงอาคารศูนยบริการขอมูลเครือขายการทองเที่ยว

กลุมจังหวัด งบประมาณ 4.500 ลบ.
/(2) กิจกรรม...
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(2) กิจกรรมจัดแสดงขอมูลเครือขายการทองเที่ ยวกลุมจั งห วัด
งบประมาณ 2.500 ลบ.
โดยไดมีการปรับรายละเอียดกิจกรรมการจัดแสดงขอมูลเปนการ

ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารศูนย และขอเปล่ียนช่ือกิจกรรมลําดับที่ (2)
จากเดิม “จัดแสดงขอ มูล เครื อข ายการทอง เที่ ยวก ลุ มจั งห วัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” เปน “ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร
ศูนยบริการเครือขายการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1” เพื่อใหสอดคลองกับเน้ืองาน

ความเห็นที่ประชุม ลักษณะ เปนการขอปรับรายละเอียดกิจกรรม ภายใตโครงการ
เดิม โครงการปรับปรุงศูนยบริการขอมูลเครือขายการทองเที่ยวกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่ ก.บ.ก. และ อ.ก.น.จ. ให
ความเห็นชอบแลว ซึ่งการปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมภายใตโครงการ
เดิมเปนอํานาจ ก.บ.ก. ตามประกาศ ก.น.จ. เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม
2554

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.2 จังหวัดหนองคายขอปรับรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีหนังสือที่ นค 0017.2/175
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ ลว. 23 เมษายน 2557 แจงความประสงคขอปรับกิจกรรมและหนวย

ดําเนินการใหม ภายใตโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ และอารยะธรรมที่สําคัญในกลุมจังหวัด กิจกรรม : พัฒนาแหลง
ทองเที่ยววัดถํ้าเพียงดิน ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย งบประมาณ
6.000 ลบ. ประกอบดวย 5 กิจกรรมยอย ดังน้ี

1. กิจกรรมแตงแตมสีสันเพิ่มมนตขลังแหงเ มืองบาดาล
ณ ถํ้าเพียงดิน (วัดถํ้าเพียงดิน) จังหวัดหนองคาย งปม. 4,300,000
บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย

2. กิจกรรมขยายเขตไฟฟาแหลงทองเที่ยววัดถํ้าเพียงดิน
งปม. 997,375 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดหนองคาย

3. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบการจายนํ้าวัดถํ้าเพียงดิน
งปม. 263,375 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมจังหวัดหนองคาย

/4. กิจกรรมพัฒนา...
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4. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทอลอด
เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก)ทางเขาแหลงทองเที่ยววัดถํ้าเพียงดิน
บานดงตอง ม.6 ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย งปม. 170,000 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดหนองคาย

5. กิจกรรมกอสรางหองนํ้าในแหลงทองเที่ยววัดถํ้าเพียงดิน
งปม. 269,239 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองคาย

และขอเปล่ียนหนวยดําเนินการ เปนสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดหนองคาย รับผิดชอบทั้ง 5 กิจกรรมยอย โดยจะมีหนังสือ
ยืนยันมายังกลุมจังหวัดอีกครั้งหน่ึง

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.3 จังหวัดหนองบัวลําภู  ขอปรับรายละเอียดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557

หัวหนาสํานักงานจังหวัด จ.หนองบัวลําภู มี น.ดวนที่สุด ที่ นภ 0017.2/3302
(แทนผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภ)ู ลว 9 เม.ย. 2557 ขอปรับรายละเอียดกิจกรรมภายใตโครงการ
รองประธาน “บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินคาเกษตรที่สําคัญ”ในสวนที่

จังหวัดรับผิดชอบ : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขาว
งบประมาณ 1,684,200 บาท จาก “การอบรมเกษตรกร” เปน
“สนับสนุนเมล็ดพันธุขาวเหนียว กข.6” ซึ่งสอดคลองกับ Positioning
ของจังหวัดและไมทําใหวัตถุประสงคของโครงการเปล่ียนแปลง ซึ่งเปน
อํานาจของ ก.บ.ก. ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554

ประธาน เห็นดวยในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขาว ซึ่งตองมี
การเปล่ียนเมล็ดพันธุ หากที่ประชุมใหความเห็นชอบ ขอใหจังหวัด
หนองบัวลําภู พิจารณาจัดหาเมล็ดพันธุขาวจากแหลงผลิตภายในจังหวัด
และกลุมจังหวัดเปนลําดับแรก เพื่อสรางความเขมแข็งใหกลุมจังหวัด
รวมทั้งพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
ที่เก่ียวของ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

/4.4 จังหวัดอุดรธานี...
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4.4 จังหวัดอุดรธานีขอเปล่ียนหมวดงบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557

4.4.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาและการคาชายแดนสูอาเซียน
กลุมจังหวัดฯ

เลขานุการ ขอเปล่ียนหมวดงบประมาณของ กิจกรรม “ปรับปรุงหองประชุม
กลุมจังหวัดสบายดี เพื่อจัดแสดง brand identity ผลิตภัณฑ OTOP และ
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวกลุมจังหวัด” งบประมาณ 6.000 ลบ.
ซึ่งตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป จัดสรรให เปนหมวด
งบดําเนินงานขอเปล่ียนเปนหมวดงบลงทุน เพื่อใหลักษณะการเบิกจาย
เปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด เน่ืองจากลักษณะงานเปนการ
ปรับปรุงซอมแซมและจัดหาครุภัณฑ ซึ่งเปนงบรายจายลงทุนคากอสราง
และครุภัณฑ ไมเกิน 10 ลบ. และ 1 ลบ. ตามลําดับ เปนอํานาจ
ของ ก.บ.ก. ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.4.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดใหได
มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

เลขานุการ กิจกรรม : จัดทําปายประชาสัมพันธตามแหลงทองเที่ยวของ
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี จากเดิมหมวดงบดําเนินงาน
10 ลบ. ขอเปล่ียนเปนหมวดงบลงทุน 10 ลบ. เน่ืองจากลักษณะงาน
เปนการกอสรางถาวร เพื่อจัดทําปายแนะนําแหลงทองเที่ยวแบบ 3 ช้ัน
162 จุด แบบ 1 ช้ัน 35 จุด และปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
15 จุด เปนอํานาจของ ก.บ.ก. ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2554

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลขานุการ กิจกรรม : พัฒนาแหลงทองเที่ยวเขตหามลาสัตวปาหนองหาน
กุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี จากเดิมหมวดงบลงทุน 3.000 ลบ.
ขอเปล่ียนเปน หมวดงบดําเนินงาน 250,000 บาท ที่เหลือ 2.750
ลบ. เปนงบลงทุนเหมือนเดิม เน่ืองจากลักษณะงานสวนหน่ึงเปนผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธและเอกสารประกอบการพัฒนาแหล งทอง เที่ยว
(คูมือดูนก) เปนอํานาจของ ก.บ.ก. ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2554 /มติท่ีประชุม...
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มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรม
เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

เลขานุการ จากเดิมคาจางที่ปรึกษาโครงการเปนหมวดงบรายจายอ่ืน
4.000 ลบ. และการจัดอบรมผูประกอบการหมวดงบดําเนินงาน
1.000 ลบ. ขอเป ล่ียนเปนหมวดงบรายจ าย อ่ืน 4.700 ลบ.
งบดําเนินงาน 300,000 บาท เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงาน เปน
อํานาจของ ก.บ.ก. ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554

มติที่ประชุม เห็นชอบ

4.5 จังหวัดอุดรธานีขอเปล่ียนหนวยดําเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
4.5.1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตามที่ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อดําเนิน
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลกบานเชียง ใหไดมาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยวมรดกโลกบานเชียง อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี (ปรับปรุงภูมิทัศนลานวัฒนธรรมมรดกโลกบานเชียง )
งบประมาณ 4,000,000 บาท น้ัน

เ น่ืองจาก ผู รั บจ า ง ไม สามารถดํ า เ นินงานให แล ว เสร็ จ
ตามสัญญาจาง และมีเจตนาเพิกเฉย หรือละทิ้งงาน จึงไดมีการยกเลิก
สัญญาจางกับ หจก.พรหมพันฒซัพพลาย ซึ่งไดสงมอบงานงวดที่ 1 และ
เบิกจายเงินไปแลว 114,000 บาท คงเหลือ 3,886,000 บาท ดังน้ัน
เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
โครงการ จึงขอเปล่ียนหนวยรับผิดชอบดําเนินงาน จากเดิมสํานักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เปนสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 3,886,000 บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบ

/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืนๆ
5 . 1 ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ต อ ง ก า ร แ ร ง ง า น ข อ ง ก ลุ ม จั ง ห วั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ปญหาสําคัญดานหน่ึงของกลุมจังหวัด คือปญหาดานแรงงาน
กรรมการ/เลขานุการ ที่ไมตรงกับความตองการของตลาด หรือ สถานประกอบการ ดังน้ันควร

ให มี การ สํ ารวจความต องการ ใช แร ง งาน ภาย ในก ลุ มจั งห วัด
เพื่อประมวลผลไวใชประโยชนในการจัดทําแผนงานโครงการของจังหวัด/
กลุมจังหวัด รวมทั้ง ไวใชประกอบการขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยจังหวัด
อุดรธานี รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคต

ที่ประชุม รับทราบ และใหจังหวัดในกลุมจังหวัดพิจารณาดําเนินการ
ในสวนที่เก่ียงของตามความเหมาะสม

5.2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

เลขานุการ ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กําหนดใหจัดทําในหวง
เดือนพฤศจิกายน 2556 – เดือนกุมภาพันธ 2557 แตเน่ืองจาก
สถานการณบานเมือง ขณะน้ีเปนรัฐบาลรักษาการ สํานักพัฒนาและ
สงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จึงไดประสานใหจังหวัด/กลุมจังหวัด เตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป
ของป พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว เปนหลักใน
การจัดทําแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประธาน กําชับใหจังหวัดในกลุมจังหวัดจัดสงแผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ใหกลุมจังหวัดกอนวันที่ 30 เมษายน 2557

ที่ประชุม รับทราบ และใหจังหวัดในกลุมจังหวัดรับไปดําเนินการ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงช่ือ มาลินทร  พันธุเดช ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร  พันธุเดช)

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลงช่ือ ลดาวัลย  โภคานิตย ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย  โภคานิตย)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ


