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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 8/2557 

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00น. 
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดัอุดรธานี 

 

 

1. นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

ประธานกรรมการ 

2. นายจ ารัส นาแฉล้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธานกรรมการ 

3. นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

รองประธานกรรมการ 

4. นายพรพิทักษ์ อ ามาตร์ทัศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 

รองประธานกรรมการ  

5. นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
6. นายสมยงค์ ตระกูลจึง พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายอ าไพ ประเสริฐสังข์ (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
8. นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กรรมการ 
9. นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเทศ (แทน) ผู้อ านวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ 
10. นายชาญยุทธ วันด ี พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
11. นายทวีศักดิ์ มหารัตนวงศ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
12. นายธงชัย ปัญญาทิพย์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
13. นายสมบัติ ภูศรีฤทธิ์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
14. นายอภิวัชร์ สีสัตตรัตนะกุล (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
15. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจติร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
16. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย 
กรรมการ 

17. นายชวลิต จบดี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย  
18. นายค ากอง อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีต าบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
19. จ.ส.อ.ฉลอง   ภูวิลัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง  จังหวัด

อุดรธานี 
 

กรรมการ 

 



~ 2 ~ 
 
20. นายชาญชัย บูญญานาม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า จังหวัด

หนองคาย 
กรรมการ 

21. นายโชคดี บุญประคม (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก จังหวัด
หนองบัวล าภู 

กรรมการ 

22. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

23. นางวัฒนา พิธรัตน ์ ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัด
อุดรธานี 

กรรมการ 

24. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ 

25. นายเชิด สิงห์ค าป้อง  ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
จังหวัดเลย 

กรรมการ 

26. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ 
27. นายมงคล สุมาลี นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
28. นายพิชัย พาศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
(แทน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการและ
เลขานุการ 

29. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

30. นายพรชัย ศรีบุรินทร์ พนักงานทรัพยากรบุคคล 
(แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
2. พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดราชการ 
4. พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
7. นายกเทศมนตรีต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
9. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
10. นางสวรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 
11. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
      จังหวัดหนองบัวล าภ ู
 

กรรมการ ติดภารกิจ 
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12. นายฉลาด สอดซ้าย คณะท างานองค์กรชุมชนต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
13. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะท างานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
14. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ 
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดราชการ 
16. หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
17. หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

1. นายพยอม สวัสดี ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 
2. นางปรียนันท์ ศรีกุลวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
3. นายบ ารุง เพ่ิมชีวา  ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี 
4. นายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพศาล ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวล าภู 
5. นายสมพร ด านุ้ย โครงการชลประทานอุดรธานี 
6. นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร โครงการชลประทานหนองบัวล าภู 
7. นายเกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
8. นายยรรยง ภูจอมจิต นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
9. นางสาวพัชรี ศรีทองอ่อน ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย 
10. นางสาวนงเยาว์ ลุนพิลา ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี 
11. นายชยพล ขุนเรศ ด่านศุลกากรท่าลี่ 
12. นายยศเสถียร ทองปัน ส านักงานจังหวัดเลย 
13. นายนนทพัฒน์  กิจรักษา ปกครองจังหวัดหนองบัวล าภู 
14. นายเจตน์ เกตุจ านงค์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ 
15. นายศิวชระ ไชยชมภู  ส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี 
16. นายจรัส วงษ์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
17. นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
18. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
19. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
20. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
21. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
22. นางศศิกาญจน์ สนิทวงศ์ชัย          นักวิเทศน์สัมพันธ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 ด้วยนายนพวัชร  สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ติดราชการไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ จึงมอบหมายให้นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/กรรมการและเลขานุการ 
ก.บ.ก. เป็นประธานที่ประชุม เมื่อกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั งที่ 8/2557 ตาม
ระเบียบวาระ ดังนี  

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   เรื่องหลักๆ ในการประชุมครั งนี  เพ่ือให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ซึ่งต้อง
ส่งให้ทีมบูรณาการกลางภายใน 30 ธันวาคม 2557 

   ภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัด เป็นบทเรียนว่า จริงๆ แล้วการทบทวน
แผนหรือการจัดท าข้อเสนอโครงการ ควรได้มีการพูดคุยหารือกันเป็น
ระยะๆ ควรมีการเตรียมการจัดท าแผนงานโครงการ เพ่ือจะได้แผนพัฒนา
และโครงการที่มีคุณภาพ หลายๆ ท่านคงได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผน 4 ปี และการจัดท าแผนปี 2559 กับกลุ่มจังหวัด
ฯ ที่โรงแรมเซ็นธารา แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2557 มีอาจารย์สุเมธ แก้วมณี และ
คณะ เป็นผู้ด าเนินรายการและมีผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาให้แนวทาง โดยเน้นว่า กลุ่มจังหวัดต้อง
พัฒนาไปด้วยกัน ไม่แข่งขันกันมีการทบทวนศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ รายละเอียดทางฝ่ายเลขานุการจะได้ชี แจง
ให้ทราบในวาระถัดไป   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2557  เมื่อวันศุกร์ที่ 31   
     ตุลาคม 2557 
เลขานุการ   ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 7/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 
ตุลาคม 2557 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการ            
ทุกท่าน ตามหนังสือที่  มท 0224(อด)/ว 02472 ลงวันที่  13 
พฤศจิกายน 2557  รวมทั งได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดฯ   
www.osmnortheast-n1.moi.go.th  หัวข้อ:การประชุม ก.บ.ก. แล้วนั น 
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หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้แจ้งที่ประชุมทราบ               
หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั งที่ 7/2557 เมื่อวันศุกร์       
ที่ 31 ตุลาคม 2557 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
เลขานุการ     การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด               
     (พ.ศ. 2557 – 2560) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
     จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี  
     งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้แจ้งมติของ
คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจั งหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจั งหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) และการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจั งหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 ให้จั งหวัด/               
กลุ่มจังหวัด ได้ด าเนินการตามมติดังกล่าว จากนั นจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
จะต้อง ส่งเอกสาร พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด                 
(พ.ศ. 2557 – 2560) (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (ส านักงาน ก.พ.ร.,ส านักงบประมาณ,กระทรวงมหาดไทย       
และ สศช. ภาคฯ) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557  

ส าหรับมติของ อ.ก.น.จ. สรุปได้ดังนี้ 
1. เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการทบทวนแผนพัฒนา

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 -2560) และหลักเกณฑ์และวิธีการ
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี  

๑.1 นโยบายการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
         1) ยึดนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน  แนวทางการ พัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ซึ่ ง
ประกอบด้วยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และทิศทางการ
พัฒนาภาค (ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงแผน
รายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ เช่นแผนพัฒนาการเกษตร นโยบายโซนนิ่ง
ภาคการเกษตร แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนแม่บทการพัฒนา
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อุตสาหกรรมไทย แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหาร
จัดการน  า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ เป็นต้น 

        2) รับ ฟังความคิด เห็นของประชาชนในท้ องถิ่ น              
เพ่ือทราบถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชน  

        3) มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน
โดยค านึงความพร้อมของทุกภาคส่วน (ส่วนราชการต่างๆ ทั งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม/ชุมชน) เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เหมาะสม
กับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และร่วมมือกันในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

        4) ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมี
การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัดต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด
นั นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหว่าง
จังหวัด และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกจังหวัด หรือสามารถแก้ไขปัญหาใน
ภาพรวมของกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลาและสนองตอบ
ต่อความต้องการในพื นท่ีกลุ่มจังหวัดอย่างแท้จริง  

      5) ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ภายใต้ช่วงระยะเวลา ๔ ปี ของแผนหรือตามที่ ก.น.จ. ก าหนด
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์และมีการยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ น 

      1.2 ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัด และพัฒนากลุ่มจังหวัด 
        1) ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัด มุ่ ง เน้นการ พัฒนา

คุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัด โดยเลือกด าเนินการจากศักยภาพของจังหวัด ซึ่งได้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ทั งนี 
ควรเห็นผลได้ภายในรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด 

       2) มุ่ ง เน้นด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจ  สั งคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกลุ่มจังหวัด และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดหรือเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ของกลุ่มจังหวัด 

1.3 หลักเกณฑ์และวิธีการในการทบทวนแผนจังหวัด/            
กลุ่มจังหวัด 

1) ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 ทิศทางการพัฒนาภาค 
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ยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด้าน รวมทั งสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส 
สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื นท่ี 

2) ควรน าตัวชี วัดการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่จัดท า
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ            
(ถ้ามี) มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย 

    3) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังกล่าวจะต้องมี
ความชัดเจนมีความเป็นเหตุเป็นผล มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตั งแต่
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์
รวม ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์  ตัวชี วัด/                   
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ โดยมีแนวทางดังนี  
  - มีการก าหนดประเด็นปัญหาและโอกาสการพัฒนา
ชัดเจนทั งในเชิงของขนาดและพื นที่ พร้อมทั งจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและโอกาสการพัฒนานั นๆ 
  - มีประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการ พัฒนา             
และการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองกับเป้าประสงค์รวม และตัวชี วัด/                 
ค่าเป้าหมายของแผน โดยในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์จะต้องมีการ
หาข้อตกลงร่วมกันเพ่ือยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์นั นๆ และเป็นที่ยอมรับ
ของทุกภาคส่วน 
  - มีตัวชี วัดและค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพที่
ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ปัญหา และการใช้โอกาสในการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

           - มีการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
           - มีแผนงาน/โครงการตอบสนองกับแนวทางพัฒนานั นๆ 

  4) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัดเข้า
รับฟังความคิดเห็นในการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาค
ส่วนต่างๆในจังหวัดตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และเมื่อ
ได้รับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้จังหวัดน าผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่
ประชุมมาเสนอ ก.บ.จ. เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 
  5) ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดในกลุ่ มจั งหวัดน าร่ า ง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ได้รับจาก ก.บ.ก. เข้ารับฟังความคิดเห็นในการ
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากส่วนต่างๆในจังหวัดตามมาตรา 
19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 พร้อมกันกับร่างแผนพัฒนาจังหวัดด้วย และ
เมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดส่งผลการประชุมและ
ข้อคิดเห็นที่ประชุมให้กลุ่มจังหวัดเพ่ือเสนอ ก.บ.ก. ปรับปรุงแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

       1.4 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
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 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีคุณภาพควรมีองค์ประกอบที่
ส าคัญดังนี  
      1)  ข้ อมู ล สภาพทั่ ว ไปของจั งหวั ด /กลุ่ มจั งหวั ด
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี  
  - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ลักษณะทางสังคม 
โครงสร้างพื นฐาน ระบบชลประทานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเกษตรและปศุสัตว์ที่ส าคัญ สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ อุตสาหกรรมที่
ส าคัญ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ สถานที่ท่องเที่ยว
ที่ส าคัญ 
  - ข้อมูลตัวชี วัดการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่จัดท า
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(ถ้ามี) 
  2) ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดโดยเป็นการประมวลปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื นท่ีโดยชี แจงให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาและความต้องการรวมทั งมีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิง
พื นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

3) ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม และความมั่นคง ให้ครบทุกมิติส าคัญ
ของพื นที่ โดยต้องเป็นข้อมูลอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี และมีการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เ พ่ือชี ให้ เห็นศักยภาพปัญหาจังหวัด/                
กลุ่มจังหวัดและน าไปสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่อไป 

4) วิสั ยทัศน์ เป็นการแสดงสถานภาพที่ จั งหวัด/                 
กลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมี
ความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื นที่ 

5) เป้าประสงค์รวมแสดงถึงเป้าหมายที่ควรจะเป็น              
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือ                
ในเชิงปริมาณ 

6) ประเด็นยุทธศาสตร์ จะต้องมีความชัดเจน สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพื นที่แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา ศักยภาพของจังหวดและ
กลุ่มจังหวัดมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและทิศทางการพัฒนาภาค และมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย 

7) เป้าประสงค์ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์โดยเป้าประสงค์จะต้อง มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามี
ความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี ส าหรับตัวชี วัดจะต้องมีความ
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ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์และ
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพส่วนการก าหนดค่าว่าเป้าหมาย
จะต้องแสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 

8) กลยุทธ์ของแต่ละปีประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้อง
น าไปสู่เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รวม และมีการแสดง
แนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือไปสู่การก าหนดแผนงาน
โครงการ 

9) บัญชีชุดแผนงาน/โครงการโดยแผนงาน/โครงการ
จะต้องมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์และมีโครงการจากแหล่งงบประมาณต่างๆ 
ประกอบด้วย โครงการที่ใช้งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โครงการที่
ขอรับการสนับสนุนจาก หระทรวง ทบวง กรม โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงการของภาคเอกชน/ชุมชน(ถ้ามี) ทั งนี ให้
ระบงุบประมาณเฉพาะปี 2559 – 2560 ยกเว้นกรณีที่ด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องมาจากปี 2557 หรือ ปี 2558 ให้ระบุงบประมาณในปีนั นๆ 
ด้วย 

2. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการก าหนดกรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2559 จ านวน 330 ล้านบาท ของส านักบริหารยุทธศาสตร์              
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

3. เห็นชอบปฏิทินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2557 – 2560) และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. ก าหนดให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัดส่งเอกสารแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) (ฉบับทบทวน) แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2559  พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลให้ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาค ส านักงบประมาณ 
และกระทรวงมหาดไทย ภายวันที่ 30 ธันวาคม 2557   

ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา  
4.1 (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)              
ฉบับทบทวน 

เลขานุการ   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้จัดประชุม
ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) และการ
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จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา 
แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์  อุดรธานี โดยได้ด าเนินการตามนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 
– 2560) และหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีการแต่งตั ง
คณะท างานทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) 
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และได้เชิญคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด                               
และบุคคลภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนส านักพัฒนาเศรษฐกิจ                
และสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผู้อ านวยการสถาบันยุทธศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาเข้าร่วมการทบทวน
แผนฯ ดังกล่าว และจากนั น ได้มีการน า (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
เข้ารับฟังความคิดเห็น ร่วมกับบุคคล ตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.ฎ. ว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551                 
โดยด าเนินการรับฟังความคิดเห็นร่วมกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัด สรุปผลการ
ประชุม ดังนี  

   1.  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปีปัจจุบันหรือปีล่าสุด 
   2.  ทบทวนศักยภาพของกลุ่มจังหวัดโดยใช้ SWOT Analysis 

ดังนี้ 
   -  จุดแข็ง 
      (1.) สภาพภูมิศาสตร์ มีพื นท่ีติดชายแดน มีความได้เปรียบ 
      ด้านการท่องเที่ยว การลงทุนและการค้าชายแดน 
      (2.) เป็นพื นที่อยู่ใกล้กับนครหลวงเวียงจันทน์ และเมืองหลัก 
      ตอนบน คือแขวงหลวงพะบาง ของ สปป.ลาว ซึ่งเป็นเมือง 
      ศูนย์กลางการบริหาร และศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ
      ภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และระเบียง 
      เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ของกรอบความร่วมมือทาง 
      เศรษฐกิจอนุภาค ลุ่มน  าโขง (Greater Mekong Sub-region : 
      GMS) ท าให้สะดวกในการบริหาร งานของกลุ่มร่วมกับนครหลวง
      เวียงจันทน์และแขวงหลวงพะบาง 
      (3.) มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย 
      ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
      (4.) เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีชายแดนติดกับแม่น  าโขงมาก ที่สุด  
      (547 กิโลเมตร) ให้สามารถท าการผลิตพืช เกษตรได้หลาย 
      ประเภท ท าการประมง และอุตสาหกรรมอาหารริมแม่น  าโขงได้ 
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      (5.) เป็นเส้นทางคมนาคมเดียวที่ใกล้และสะดวกของภาค 
      ตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อขนส่งสินค้า บริการ และการเดินทางไป
      ยัง สปป.ลาวตอนกลางและตอนเหนือประเทศเวียดนาม 
      ตอนกลางและตอนเหนือรวมถึงประเทศจีนตอนใต้ 
      (6.) มีสนามบินนานาชาติ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง 
      เหนือตอนบน 1 
      (7.) มีจุดผ่านแดนถาวรหรือด่านศุลกากร 4 แห่ง คือ 1) ท่าลี่  
      2) เชียงคาน  3) หนองคาย  4) ด่านบึงกาฬ  เป็นช่องทาง 
      การค้า (Gate Way) สู่ลุ่มน  าโขงตอนบน มีมูลค่าการค้าชายแดน
      กับ สปป.ลาวสูงเป็นล าดับที่ 1 เมื่อเทียบกับทุกกลุ่มจังหวัด อีก
      ทั งมีจุดผ่อนปรน 11 แห่ง ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งในภาคตะวันออก 
      เฉียงเหนือ 
      (8.)  เป็นแหล่ งผลิตสินค้า เกษตรที่ ส าคัญ คือ ข้ าว  อ้อย            
      มันส าปะหลัง และมีพื นที่ปลูกยางพารา มากเป็นล าดับที่ 1 ของ 
      พื นที่เพาะปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   -  จุดอ่อน 
      (1.) ผลิตภาพแรงงานยังต่ า 
      (2.) ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะด้านภาษา และการ ให้บริการที่ 
      เป็นมาตรฐานสากล 
      (3.) การบริหารจัดการฐานข้อมูล กระจัดกระจายตามหน่วยงาน 
      ต่างๆ และบางหน่วยงาน วิธีการจัดเก็บข้อมูลยังมีความน่าเชื่อถือ 
      น้อยและไม่เป็นปัจจุบัน 
      (4.) ขาดการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาเพ่ิมศักยภาพด้าน 
      เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
      (5.) ความเชื่อมโยงในการลงทุนร่วมกัน หรือ มีธุรกิจที่เชื่อมโยง
      กันของนักธุรกิจระหว่างจังหวัดมีน้อย 
      (6.) แผนไม่มีการประสานงานทั งแนวตั ง และแนวนอนในทาง 
      ปฏิบัติอย่างแท้จริง (ระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด กับ องค์การ 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อปท.ทุกระดับ) 
      (7.) แหล่งน  าไม่ครอบคลุมพื นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ 
      ส าคัญ โดยเฉพาะพื นที่ชั นในของกลุ่มจังหวัด 
        

      (8.) แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในท้องถิ่น ถูกละเลยและขาด
      การมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน อปท. และการบริหาร 
      จัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมมีน้อย 
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      (9.) มีระบบการจัดการขยะที่ไม่มีมาตรฐาน 
   (10.) การคมนาคมไปยังแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงระหว่าง 

  แหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดยังไม่ได้มาตรฐาน 
   ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว 

   -  โอกาส 
      (1.) นโยบายการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
      เอื อต่อการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานรองรับการค้าการลงทุนของ
      กลุ่มจังหวัด 
      (2.) นโยบายการพัฒนาจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด้าน
      การผลิตเพ่ือการส่งออก (Export Processing Zone) เอื อต่อ 
      การจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มจังหวัด 
      (3.) นโยบายการเจรจาการค้าทั งทวิภาคี พหุภาคี ที่มากขึ นของ
      รัฐบาล 
      (4.) การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศลุ่มน  าโขง ส่งผลต่อ
      การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
      (5.) โครงการรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – 
      หนองคาย มีผลต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน ภายในกลุ่ม 
      จังหวัดและกลุ่มประเทศลุ่มน  าโขง 

   -  อุปสรรค 
      (1.) นโยบายการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
      ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตอย่างเสรีรวม 
      ทั งลดช่องว่างการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน
      เป็นข้อจ ากัดในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนเช่น ค่าแรงขั น
      ต่ า ผลิตภาพของแรงงาน และแรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น 
      (2.) ประเทศคู่ค้าพยายามออกกฎระเบียบหรือข้อบังคับใหม่ๆ  
      ที่เป็นอุปสรรคในการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทย 
      (3.) เศรษฐกิจของเพ่ือนบ้านที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ น และการ
      แข่งขันสูงขึ นตามไปด้วย 
      (4.) พื นที่ชายแดนมีความยาวมากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่ 
      สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงมีการลักลอบน าเข้าและส่งออก 
      สินค้าผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ การค้าแรงงานเด็ก ยาเสพติด 
      โดยเฉพาะตามจุดผ่อนปรนและช่องทางธรรมชาติ 
      (5.) นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยเพราะมีความผันผวน ทาง 
      การเมือง 
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      (6.) การไหลเข้าของเงินทุน และสินค้าต่างประเทศ ส่งผลต่อ 
      ธุรกิจภายในพื นที่กลุ่มจังหวัด 
      (7.) ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อภาค การเกษตรและ 
      อุตสาหกรรม 
   (8.) ความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคา 

 3.  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) คงเดิม คือ 
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน  าโขง 

4.  วิสัยทัศน์ จากเดิม “เป็นศูนย์กลางการลงทุน ด้านการค้า 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว ของอนุภูมิภาค              
ลุ่มน  าโขงและประชาคมอาเซียน”  เปลี่ยนเป็น “เป็นศูนย์กลางการลงทุน
ทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงและประชาคมอาเซียน” 

5.  พันธกิจ มีการปรับเปลี่ยนข้อความให้ชัดเจนครอบคลุม  
     5.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการคมนาคม                 

ที่มีเทคโนโลยีสูงและเพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยวเพ่ือกระจาย
ประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง 

    5.2 ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร บริการและ
การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน 

   5.3 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต 
และระบบการตลาดในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ 
และแรงงานให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด 

   5.4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

6.  เป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัดเป้าประสงค์   
  6.1 สร้างรายได้จากการลงทุนให้มากขึ น ทั งด้านการค้า 

 การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และบริการ 
  ตัวช้ีวัด - ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของ GDP ณ ราคาประจ าปี  
         (ร้อยละ 14) 
       - ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร  
         (ร้อยละ 14) 
  6.2 เพ่ือให้มีบุคลากรมีขีดความสามารถสูง ในการรองรับ

 การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  ตัวช้ีวัด – ผลิตภาพแรงงานของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ น ร้อยละ 
              ที่ลดลงของจ านวนผู้ว่างงาน (ร้อยละ 0.4) 
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7.  ประเด็นยุทธศาสตร์  ปรับข้อความให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และจัดล าดับความส าคัญใหม่ 

7.1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
7.2 เพ่ิมขีดความสามารถการลงทุนของผู้ประกอบการใน  
ด้านการผลิต การค้า และบริการ 
7 .3ส่ ง เ ส ริ มแล ะ พัฒนาสิ นค้ า เ กษตร ให้ ค รบว งจ ร                  
และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด 

 

      รายละเอียดตามเอกสาร ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปีที่แจก 
จ่ายให้ที่ประชุม 
 

ประธาน   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมก่อนที่จะไป
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยส่วนตัว ขอเสนอให้ปรับข้อความของ
วิสัยทัศน์ จากศูนย์กลางการลงทุน เป็น “ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของอนุภาคลุ่มน  าโขงและประชาคมอาเซียน” 

นายกองค์การบริหารส่วน   เห็นว่าการลงทุน หมายถึง การด าเนินธุรกิจทางการค้าขายเพื่อให้ 
จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ก าไร แต่การพัฒนาเป็นการต่อยอดให้ดีกว่าเดิม ไม่ว่าสถานการณ์

ปัจจุบันจะดีหรือไม่ดีก็สามารถด าเนินการได้ ถ้าดีอยู่แล้ว ก็ต่อยอดให้ดี
ยิ่งขึ น การพัฒนาจะสามารถท าให้ ดีกว่าเดิม หรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน ความขาดแคลนไม่พอเพียง จึงเห็นด้วยว่าให้ใช้ค าว่าพัฒนา 

 

ประธานศูนย์ประสานงานองค์กร   โดยส่วนตัวเห็นว่าจะใช้ ลงทุน หรือ พัฒนา ก็ได้ไม่ขัดข้องแต่ 
เอกชนจังหวัดอุดรธานี อย่างใด แต่การลงทุนดูเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมที่เน้นเกี่ยวกับภาคเอกชน 

ซึ่งภาครัฐก็อาจลงทุนในภาครัฐได้ เช่น ด้านโครงสร้างพื นฐานแต่การ
พัฒนาก็น่าจะหมายถึงทั งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั งภาคประชาชน
ด้วย สุดท้ายก็น่าจะเห็นด้วยกับการพัฒนามากกว่า 

 

พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภู   เห็นด้วยกับประธานเปลี่ยนข้อความจากการลงทุน เป็นการ
พัฒนาเพ่ือจะได้ครอบคลุมมากกว่าการลงทุน และขอเพ่ิมข้อความในชื่อ
ชุดโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมโยงวิสาหกิจภายในกลุ่มจังหวัด ขอเพ่ิม
เป็นทั งภายในภายนอกกลุ่มจังหวัด เนื่องจากโครงการต่างๆ จะต้อง
เชื่อมโยงภายนอกด้วย และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตร ควรจะมี
โครงการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดและการแปรรูปด้วย เพราะการแปร
รูปจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

  

มติที่ประชุม  เ ห็ น ช อ บ ใ น ห ลั ก ก า ร ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด  4  ปี                    
 (พ.ศ. 2557 – 2560) (ฉบับทบทวน) ตามที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ 
 โดยแก้ไขประเด็นส าคัญดังนี   
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   - วิสัยทัศน์ เป็น “ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของ อนุภาคลุ่ม

 น  าโขงและประชาคมอาเซียน”  
   - ชุดโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถการลงทุน

 ของผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้าและการบริการ “โครงการ
 เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจภายในกลุ่มจังหวัด” เปลี่ยนเป็น “โครงการ
 เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจทั งภายในและภายนอกกลุ่มจังหวัด” 

   - ชุดโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้
 ครบวงจร และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด โครงการเพ่ิม
 มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือการตลาด เปลี่ยนเป็น “โครงการแปรรูป/เพ่ิม
 มูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการตลาด. 

   - ฝ่ายเลขานุการไปทบทวนค่าเป้าหมายของตัวชี วัดให้สอดคล้อง
 กับข้อมูลพื นฐานต่อไปด้วย  

4.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

เลขานุการ   ลักษณะโครงการที่ ด า เนินการโดยจั งหวัด/กลุ่ มจั งหวัด                       
ตาม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะจัดท าเป็น
ค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องมีการจัดล าดับ
ความส าคัญ และมีคุณภาพตามแนวทาง ดังนี   

1. ความสอดคล้องและเชื่อมโยง เป็นโครงการที่ต้องสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

2. ความจ าเป็นของโครงการ เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเพื่อช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ น และหากไม่ด าเนินการจะ
เกิดความเสียหาย 

3. ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ ต้องมีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ทั งด้ านเทคนิค (วิ ธีการหรือรูปแบบที่ ใช้                  
ในการด าเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพื นทีด าเนินงาน 
บุคลากร การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ 
(ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ) 
ด้านระยะเวลาที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั งการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางลบในการด าเนินโครงการ  

4. ความคุ้มค่า ผลลัพธ์หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะ
ได้รับทั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม                
และความมั่นคง อาทิ จ านวนประชากร จ านวนเกษตรกร พื นที่เพาะปลูก 
รายได้ ฯลฯ  
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การ เสนอ โคร งการและค าของบประมาณของจั งหวั ด                   
และกลุ่มจังหวัด ให้เสนอกรอบวงเงินไม่เกิน 3 เท่า ของวงเงินจัดสรรของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในส่วนของกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน  330 ล้ านบาท โดยมี กรอบวง เ งิ นที่ เ สนอขอ จ านวน 
1,112,374,850 บาท ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จ านวน                     
6 โครงการ  งบประมาณ 555,394,600 บาท 

ยุทธศาสตร์ ที่  2  เ พ่ิ มขี ดความสามารถการลงทุ นของ
ผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า และบริการ จ านวน 8 โครงการ 
งบประมาณ 185,042,400 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบวงจร                  
และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 371,937,850 บาท 

รายละเอียดตามที่แจกจ่ายในที่ประชุม 

ประธาน   ขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแผนงานโครงการตาม
หลักเกณฑ์ที่ฝ่ายเลขานุการชี แจง หากมีข้อสงสัยให้ฝ่ายเลขานุการหรือ
ส่วนราชการเจ้าของโครงการ หรือ เจ้าภาพยุทธศาสตร์ชี แจงเพ่ิมเติม หรือ
จะให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะด้วยจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

   ในเบื องต้นนี ขอให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้วิเคราะห์ ให้คณะกรรมการทราบ 

เลขานุการ   ส รุ ป ข้ อ มู ล ตั ว ชี วั ด ก า ร พั ฒ น า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นการวิเคราะห์เมื่อปี 2557 โดยใช้
ข้อมูลพื นฐานที่ได้รับการรับรองแล้ว ณ ขณะนั น เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมใช้ของปี 2554  ซึ งสามารถใช้เป็นแนวโน้มได้อยู่ สรุปประเด็นส าคัญ
ดังนี  

     ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPCP) ณ ราคาประจ าปี(ล้านบาท) 
     และอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดที่แท้จริง            
     (ณ ราคาคงท่ี CVM) 
      - กลุ่มจังหวัดมีขนาดเศรษฐกิจขนาดเล็ก     มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
     รวม 191,779 ล้านบาท ไม่สูงมาก ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ    
     (432,739 ล้านบาท) เป็นล าดับที่ 14 ใน 18 กลุ่มจังหวัด ล าดับที่ 3 
     ใน 5 กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 
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   - อย่างไรก็ตามแม้ขนาดเศรษฐกิจจะมีขนาดเล็ก แต่กลับมีอัตรา

 การขยายตัวเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี สูงที่สุดใน 18 กลุ่มจังหวัด  ที่ร้อยละ 
 5.7 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 3.1) 

 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวต่อปี 
      - กลุ่มจังหวัดมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 50,275 บาท/คน/
     ปี ต่ ากว่าค่าประเทศอยู่มาก (128,245 บาท/คน/ปี) เป็นล าดับที่ 16 
     ใน 18 กลุ่มจังหวัด ล าดับ 3 ของกลุ่มภาคอีสาน 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกรรมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจ าปี และ
อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกลุ่มจังหวัดที่แท้จริง   
(ณ ราคาคงท่ี CVM) 

      -มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรกรรม 49,167.1 ล้านบาท มีขนาด
     เล็ก ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (70,513.5 ล้านบาท) เป็นล าดับที่ 10 ใน 
     18 กลุ่มจังหวัด ที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน อัตราการขยายตัว     
     ร้อยละ 7.4 สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 1.7) 

     ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 
     และอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมกลุ่ม 
     จังหวัดที่แท้จริง (ณ ราคาคงท่ี CVM) 
      - มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรม 28,618 ลบ.มีขนาดเล็ก 
     ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศอยู่มาก (156,030 ล้านบาท) เป็นล าดับที่ 14   
     ใน 18 กลุ่มจังหวัด และที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานแต่มีอัตราการ 
     ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 2.8) เป็น 
     ล าดับที่ 1 ใน 18 กลุ่มจังหวัด 

      - ผลิตภาพแรงงานหรือสัดส่วนระหว่างผลผลิตกับจ านวน 
     แรงงานในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก     
     (60,585 บาท/คน) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (158,395 บาท/คน)    
     เป็นล าดับที่ 15 ใน 18 กลุ่มจังหวัด ที่ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน แต่มี
     อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ 4.2) อยู่ในเกณฑ์สูง   
     สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ 1.3 ) เป็นล าดับที่ 3 ของ 18 กลุ่ม
     จังหวัด และสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ใน
     เกณฑ์ดี (รอ้ยละ 0.5) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ (ร้อยละ 0.7) 
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  มูลค่าการค้าส่งออก และน าเข้าผ่านด่านศุลกากรชายแดน 
      - กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้าชายแดน 75,370 ล้านบาท เทียบ
     กับระดับประเทศ 77,684 ล้านบาท อัตราการขยายตัว ร้อยละ 23.7 
     ขณะที่ค่าเฉลี่ยประเทศร้อยละ 13.1 

     รายได้จากการท่องเที่ยว   
      -  กลุ่มจังหวัดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 12,836 ล้านบาท 
     จัดอยู่ในเกณฑ์ต่ ามากเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศ (43,304 ล้านบาท) 
     เป็นล าดับที่ 13 ใน 18 กลุ่มจังหวัด ล าดับที่ 2 ของกลุ่มจังหวัดภาค 
     อีสาน อัตราการขยายตัวร้อยละ 16.3 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ         
     (ร้อยละ 26.6) เป็นล าดับสุดท้าย ของ 5 กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ขณะที่มี
     รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นล าดับที่ 2 ของ 5 กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน 

ประธาน      ตามท่ีฝ่ายเลขานุการน าเสนอเป็นผลการวิเคราะห์โดยส านักงาน
     คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจัดท าให้ทุกจังหวัด
     และทุกกลุ่มจังหวัด ภายใต้ที่มาและห้วงเวลาของข้อมูลฐานเดียวกัน จึง
     น ามาเปรียบเทียบระหว่างกันได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัดที่จะ 
     เสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีว่า
     โครงการต่างๆ ที่เสนอไป มีความสอดคล้อง สนับสนุน หรือแก้ปัญหาได้
     หรือไม่เพียงใด ทีมบูรณาการกลาง ก็จะใช้สิ่งเหล่านั นร่วมกันเพื่อวิเคราะห์
     ความสมประโยชน์ ความคุ้มค่าของงบประมาณ 
   การท่องเที่ยวต้องเชื่อมโยงกัน ซึ่ง จริงๆ แล้วเส้นทางการ

ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว การเสนอโครงการด้านการ
ท่องเที่ยวให้ค านึงถึงระยะเวลาการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวด้านกายภาพ 
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ป้ายบอกทาง เส้นทางแนะน า การพัฒนา
บุคลากร เชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถ และด้าน
การเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด สินค้าภาคการผลิตและภาค
บริการ เอามาต่อยอดให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด 

   การจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามที่เสนอมานี  หากมีการ
ตัดงบประมาณจะท าให้กลุ่มจังหวัดขับเคลื่อนได้เพียงยุทธศาสตร์เดียว คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 1 เท่านั น ท าอย่างไรจึงจะขับเคลื่อนไปได้ทั ง 
3 ยุทธศาสตร์ ขอให้ฝ่ายเลขานุการร่วมกับเจ้าภาพยุทธศาสตร์ทบทวนการ
จัดล าดับความส าคัญให้เป็นโครงการที่มีความส าคัญและเป็นความต้องการ
ของกลุ่มจังหวัด ไม่ควรแยกกันท า โครงการนั นๆ ต้องด าเนินการอย่างน้อย 
2 จังหวัดขึ นไป 
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เลขานุการ   ตามกรอบวงเงินที่เสนอมาประมาณ 1,112.375 ลบ. แยกเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประมาณร้อยละ 50  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละ 16.6 
และยุทธศาสตร์ที่ 3 ร้อยละ 33.44 ถ้าหากวงเงินงบประมาณที่จะได้รับ
จัดสรรประมาณ 495 ล้านบาท คิดจากวงเงินเดิม 330 ล้านบาท บวกอีก 
50 เปอร์ เซ็นต์ของวงเงินเดิม เท่ากับ 495 ล้ านบาท จะได้ เพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เท่านั น การจัดล าดับก็ควรจะจัดล าดับของโครงการย่อย
ด้วย เพื่อจะให้ได้งบประมาณทุกยุทธศาสตร์ 

ประธาน   เสนอให้เป็น 50 – 20 – 30 มอบเจ้าภาพยุทธศาสตร์ จัดล าดับ
ความส าคัญ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ก่อน 
12.00 น. เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้จัดส่งทีมบูรณาการกลางได้ทันก าหนด 

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี   ยุทธศาสตร์ที่  2 ซึ่ งพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพ
ยุทธศาสตร์ สามารถจัดล าดับความส าคัญภายใต้กรอบงบประมาณร้อยละ 
20 คือ ประมาณ 200 ล้านบาท ได้ทันที หลังจากเสร็จสิ นการประชุม 

เลขานุการ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีเป็น
เจ้าภาพ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านท่องเที่ยว มีท่านท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดหนองคายเป็นเจ้าภาพ ซึ่งติดราชการส าคัญไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได ้

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการท าหน้าที่แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
หนองคาย และเนื่องจากระยะเวลาที่จ ากัด เห็นควรเสนอไปทั งหมด 
1,112 ล้านบาท เพราะอาจมีบางโครงการที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ หาก
เสนอไปเท่ากับกรอบวงเงินที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 500 ล้านบาท จะ
เป็นการตัดโอกาสการได้รับงบประมาณ โดย 500 ล้านบาท ให้จัดเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่มีความส าคัญล าดับต้น ที่เหลือให้จัดเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีความส าคัญล าดับรอง และขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม   เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2559 โดยมีกรอบวงเงินที่ เสนอขอ จ านวน 
1,112,374,850 บาท ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์                      
โดยมีสัดส่วน ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จ านวน                     
6 โครงการ  งบประมาณ 555,394,600 บาท (ร้อยละ 19.93) 



~ 20 ~ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่  2  เ พ่ิ มขี ดความสามารถการลงทุ นของ
ผู้ประกอบการในด้านการผลิต การค้า และบริการ จ านวน 8 โครงการ 
งบประมาณ 185,042,400 บาท (ร้อยละ 16.63) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ครบวงจร                  
และได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 371,937,850 บาท (ร้อยละ 33.44) 

โดยมอบฝ่ายเลขานุการ  ร่วมกับคณะท างานฯ จัดท ารายละเอียด
ของโครงการให้สมบูรณ์ และจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด
ต่อไป 

 4.3  ขอโอนอาคารด่านศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
อ่ืนๆ ตลอดจนครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาด่านพรมแดนเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารส านักงาน
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จพร้อมอุปกรณ์ส านักงานด่านศุลกากรท่าลี่ 
จังหวัดเลย ในระบบ GFMIS 

   กลุ่มจังหวัดฯ ได้มอบอ านาจการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้จังหวัดเลย ด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาด่านพรมแดน           
เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กิจกรรม : ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จพร้อมอุปกรณ์ส านักงาน ด่านศุลกากร
ท่าลี่ จังหวัดเลย วงเงิน 5,000,000 บาท ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เบิกจ่าย 100 %   และขอความเห็นชอบโอนอาคารด่านศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ พร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ตลอดจนครุภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนิน
โครงการฯ ให้กับส านักงานด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย เนื่องจากเป็น
หน่วยงานเจ้าของพื นที่ และได้ใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวโดยตรง 
และมีความพร้อมในการดูแลรักษา                         

เลขานุการ 1. ต้นเรื่อง/ท่ีมา   
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) มีหนังสือ ที่ กค (กวพ.) 

0421.3/9730 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 เรื่อง การขออนุมัติ                
ยกเว้น ผ่อนผันการไม่ปฏิบั ติตามระเบียบ สร .ว่ าด้ วยการพัสดุ               
พ.ศ. 2535 สรุปดังนี  

(1) หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบพัสดุ             
ให้แก่หน่วยงานใดๆ  ตั งแต่ต้น ให้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ในชั นการขอตั ง
งบประมาณ จะส่งผลให้หน่วยราชการเจ้าของงบประมาณสามารถจัดหา
แล้วโอนพัสดุให้แก่หน่วยงานนั นได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว 
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
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(2) ส าหรับพัสดุที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของ
จังหวัด/กลุ่ มจั งหวัด ตั งแต่ปี  2553 เกิดประโยชน์มิต้อง เสียไป                    
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินดังกล่าว จึงอนุมัติ
ยกเว้น ผันผ่อนการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหา โดยใช้งบประมาณจังหวัด
กลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ให้กับ            
ส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ            
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยให้ค านึงถึงอ านาจหน้าที่และความ
พร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานผู้ รับโอ นด้วย               
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย 
2. ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
  ตามหนังสือข้างต้น กวพ.ก าหนดให้การโอนพัสดุดังกล่าวจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ก่อนทุกครั ง 
  จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โอนอาคารด่านศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ พร้อม
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ตลอดจนครุภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการฯ ให้กับ
ส านักงานด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย 

มติที่ประชุม     เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 

4.4 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 จังหวัดหนองบัวล าภู ขอเปลี่ยนแปลงโครงการกลุ่มจังหวัดฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนของจังหวัดหนองบัวล าภู คือ 
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม : ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน (หนองบัวล าภู) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 

1. ขุดลอกสระน  า เชื่ อมต่อน  าตกเฒ่ าโต้  ปริมาณดินขุด                 
ไม่น้อยกว่า 23,976 ลบ.ม. ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล าภู งบประมาณ 700,000 บาท อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

นายพรพิทักษ์  อ ามาตย์ทัศน์ 
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
หนองบัวล าภู 
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2. ก่อสร้างระบบจัดการวนอุทยานน  าตกเฒ่าโต้ ต าบลหนองบัว 
อ า เภอเมือง จั งหวัดหนองบัวล าภู  งบประมาณ 961,300 บาท                
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,661,300 บาท 

โดยขอเปลี่ ยนแปลงเป็น  ขุดลอกสระน  าสวนสาธารณะ                  
บ้านภูพานทองเชื่อมน  าตกเฒ่าโต้  งบประมาณ 1,640,671 บาท 
โครงการชลประทานหนองบัวล าภู  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก              
เหตุผล เนื่องจากติดปัญหาด้านพื นที่ด าเนินการอยู่ในเขตป่าไม้ ส่วนพื นที่ที่
จะด าเนินการแห่งใหม่เป็นแหล่งน  าขนาดใหญ่หากด าเนินการขุดลอกแล้ว
จะสามารถกักเก็บน  าไว้ใช้ตลอดทั งปี และสามารถควบคุมน  าให้ไหล ลงสู่
น  าตกเฒ่าโต้ได้ตลอดทั งปี 

 

ประธาน      เมื่อเปลี่ยนกิจกรรมแล้วยังคงวัตถุประสงค์เดิมไว้ คือการพัฒนา
     แหล่งท่องเที่ยวน  าตกเฒ่าโต้ ให้มีน  าไหลได้ตลอดปี และยังได้ประโยชน์ 
     ด้านเกษตรกรรมด้วย 

มติที่ประชุม     เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ 
     5.1  ขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
     ประจ าปีกลุ่มจังหวัดฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

   จังหวัดเลย ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด) ให้กับส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน (จังหวัดเลย) จ านวน 1 กิจกรรมย่อย คือ ปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย (ติดตั งเสาไฟหัวผีตาโขน บริเวณเส้นทางหลัก 
สาย 210 ระยะทาง 1 กม. บริเวณเส้นทางสายด้านหน้าศาลากลาง
จังหวัดเลย) งบประมาณ 1,800,000 บาท  

   เนื่องจากพื นที่การติดตั งเสาไฟหัวผีตาโขน บริเวณเส้นทางหลัก 
สาย 210 ระยะทาง 1 กม. บริเวณเส้นทางสายด้านหน้าศาลากลาง
จังหวัดเลย ตามโครงการดังกล่าว ไม่เหมาะสมส าหรับการด าเนินกิจกรรม 
ดังกล่าว เพราะเป็นการบดบังทัศนียภาพการมองเห็นของการสัญจรทาง
ถนน จังหวัดเลย จึงขอเปลี่ยนแปลงพื นที่ติดตั งเสาไฟหัวผีตาโขน เป็นพื นที่

นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว 
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
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เขตเทศบาลต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมประเพณีอ าเภอด่านซ้าย 

ประธาน   เปลี่ยนพื นที่จากอ าเภอเมืองเลย ไปยังอ าเภอด่านซ้าย ซึ่งเป็น
 สถานที่ท่องเที่ยวของเทศกาลประจ าปีผีตาโขน จังหวัดเลย งบประมาณ
 เท่าเดิม ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นอ านาจของ 
 ก.บ.ก. 

มติที่ประชุม     เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  
 
 
   

ลงชื่อ  ศศิกาญจน์  สนิทวงศ์ชัย   ผู้จดรายงานการประชุม 
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      (นางลดาวัลย์  โภคานิตย์) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 


