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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ครั้งที่ 4/2557
วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00น.
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

1. นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ประธานกรรมการ

(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
2. นายเทวัญ สรรค์นิกร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

3. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
(แทน)รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

4. นายไชยยงค์ พิทักษ์สฤษดิ์

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลย
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รองประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ

5. นายสุขพล อินตาพรหม

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

6. นายสมยงค์ ตระกูลจึง

พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

7. นางสาวศรุดา นรสิงห์

พาณิชย์จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

8. นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

9. นายอาคม พิญญศักดิ์

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย

กรรมการ

10. ดร.สมเกียรติ เพ็งรัตน์

ผู้อํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1

กรรมการ

11. นายชาญยุทธ วันดี

พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

12. นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

13. นายวิโรจน์ พิเภก

พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

14. นายธงชัยปัญญาทิพย์

(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

15. นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย

(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

กรรมการ
/16.นายอภิวัชร์...
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16. นายอภิวัชร์ สีสตั ตรัตนะกุล (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

17. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร

(แทน)นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

18. นางพรพรรณ ชลประทาน

(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

19. นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล

นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย

กรรมการ

20. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิลัย

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสูง จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

21. นายชาญชัย บุญญานาม

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาข่า จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

22. นายภาคภูมิ ปุผมาศ

ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

กรรมการ

23. นางวัฒนา พิธรัตน์

จังหวัดอุดรธานี
ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

24. ด.ต.เจนศึก สารแสน

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กรรมการ

จังหวัดหนองคาย
25. นางพิสมัย สันหาชนานันท์

ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย

กรรมการ

26. นายมงคล สุมาลี

นายกสมาคมผูส้ ูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

27. นายสวาท ธีระรัตนนุกลู ชัย

(แทน)ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด

กรรมการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
28. นางพัชรียา พลับแก้ว

(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด

กรรมการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
29. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุดรธานี
(แทน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

30. นายมงคล อดทน

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองคาย

31. นายปัญจชัย เลื่อมประเสริฐ หัวหน้าสํานักงานจังหวัดหนองบัวลําภู
32. นายจํารัส นาแฉล้ม

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
(แทน)หัวหน้าสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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33. นายพิชัย พาศรี

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
(แทน) หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

34. นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
(แทน)หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเลย
ผู้ไม่มาประชุม
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการ ติดราชการ

2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

ติดราชการ

3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

กรรมการ

ติดราชการ

4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

ติดราชการ

6. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

ติดราชการ

7. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําสวย อําเภอเมือง จังหวัดเลย

กรรมการ

ติดราชการ

8. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง

กรรมการ

ติดราชการ

9. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

ติดราชการ

10. นางสวรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย

กรรมการ

ติดภารกิจ

11. นายเชิด สิงห์คําป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

กรรมการ

ติดภารกิจ

12. นางเกษรบุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดหนองบัวลําภู

กรรมการ

ติดภารกิจ

13. นายฉลาด สอดซ้าย คณะทํางานองค์กรชุมชนตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

ติดภารกิจ

14. นางพิศมัยรัตนวิบูลย์กุล คณะทํางานองค์กรสตรีอําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

กรรมการ

ติดภารกิจ

5. นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟือง จังหวัดหนองบัวลําภู

จังหวัดหนองบัวลําภู

จังหวัดเลย

/ผู้เข้าร่วมประชุม...
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายวิยะ ด้วงแพง

สํานักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

2. นายประหยัด ศรีอาษา

ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัดอุดรธานี

3. นายภาณุ เหี้ยมหาญ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

4.นางวาสนา ฤทธาภัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

5. นายไชยยงค์วงษาพรหม

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

6. นายรัชตสําราญชลารักษ์

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

7. นายพงษ์ศักดิ์ วรวงค์

พาณิชย์จังหวัดเลย

8. นายอนุชิต ดีชัยทน

ทางหลวงชนบทจังหวัดบึงกาฬ

9. นายศักดิส์ ทิ ธิ์ ทิพยธร

แขวงการทางอุดรธานี

10.นายวัชระ แก้วแกมแข

รองผู้อํานวยการแขวงการทางบึงกาฬ

11. นายนภดล จงสมชัย

สํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

12. นายกศิพฏั ญ์ ทองแกม

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

13. นางพิสมัย จิตตดีชัย

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

14. นายวิชัย จาตุรงค์กร

โครงการชลประทานอุดรธานี

15. นายเสริมชาติ พรนิมติ ร

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี

16. นายชัยวัตต์ หัศกรรจ์

วนอุทยานภูหินจอมธาตุ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10

17. นายมเหศักดิ์ เมืองซอง

พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

18. นางพรผภา ศิริบุรี

สํานักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี

19. นางพิมพ์ฉวี รัตนะ

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี

20. นางระนอง เกตุดาว

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

21. นายก้าน โคตรชมภู

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

22 นายอํานาจ เทียมวงศ์

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี

23. นายชวนนท์ศิริบาล

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

24. นายบํารุง เพิ่มชีวา

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

25. นายชาญชัย คงทัน

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี

26. นายวิชา จันทร์กลม

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี
/27.นายจรัส...
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27. นายจรัส วงษ์ธรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

28. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

29. นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

30. นางรสริน ศิริเกตุ

เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

31. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช

เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

32. นางสาวชาคริยา ใจขาน
33. นางสาววันวิสา ศรีสโุ คตร

เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
เจ้าหน้าที่สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เนื่ อ งจากนายเสนี ย์ จิ ต ตเกษม ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ ด รธานี ในฐานะหั ว หน้ า กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ และประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ติด
ราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงมอบหมายให้ นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม และนายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี ในฐานะหัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ก. ทําหน้าที่
เลขานุการ เมื่อกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/๒๕๕๗ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน

ก.พ.ร. ในฐานะเลขานุ ก าร ก.น.จ. แจ้ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด จั ด ส่ ง
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2558ภายในวั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2557 โดยให้แ ปลงแผนพั ฒ นากลุ่ ม
จังหวัด 4 ปี(พ.ศ. 2557 – 2560) ที่ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว มา
จัดทําโครงการและคําของบประมาณ จํานวนไม่เกิน 1 เท่า ของวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามมติ ก.น.จ. (330 ล้านบาท) เป็นกรอบ
ในการจัดทําคําของบประมาณ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/2557
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เลขานุการ

สํ า นั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ ได้ จั ด ประชุ ม ก.บ.ก.
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่ง รายงาน
การประชุมให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเบื้องต้น ตาม น.กลุ่มจังหวัดฯ
ที่ มท 0224(อด) /ว 874 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และดู
รายละเอียด ได้ทาง www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การ
ประชุม ก.บ.ก.
จังหวัดหนองคาย ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 10 วาระ
การประชุมที่ 4.2 ดังนี้
(1) ขอแก้ไขคําผิดจากเดิมวัดถ้ําเพียงดิน เป็น ดินเพียง ทุกแห่งที่
ปรากฏคําดังกล่าว
(2) แก้ไขงบประมาณในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้า
แหล่งท่องเที่ยววัดถ้ําดินเพียงจากเดิม 997,375 บาท เป็น997,387
บาท
(3) แก้ไขงบประมาณในกิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างห้องน้ําในแหล่ง
ท่องเที่ยววัดถ้ําดินเพียง จากเดิม 269,239 บาท เป็น 269,238 บาท
ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบ

มติที่ประชุม

แก้ไขรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก.
ครั้งที่ 3/2557เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ

เลขานุการ

3.1หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ก ลุ่ ม
จั ง หวั ด ประจํ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558โดยจะต้ อ งมี ก าจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญและมีคุณภาพตามแนวทาง ดังนี้
1) ความสอดคล้องและเชื่อมโยง เป็นโครงการที่ต้องสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดโดย ก.น.จ.
จะให้ความสําคัญและเห็นชอบโครงการสําคัญทางเศรษฐกิจและการสร้าง
รายได้เป็นลําดับแรกก่อน
2) ความจําเป็นของโครงการ โครงการที่ให้ความสําคัญ หรื อ
มุ่งเน้นในการจัดทําเพื่อสนับสนุนเรื่องสําคัญทางเศรษฐกิจและการสร้าง
รายได้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.น.จ. แล้ว ควรตอบสนองนโยบาย 3
เรื่อง คือ สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และขยายโอกาส
ต้ อ งมี ค วาม
3) ความเหมาะสมและเป็ น ไปได้ ข องโครงการ
/3)ความเหมาะสม...
เหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค
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4) ความคุ้มค่า ผลลัพธ์หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะ
ได้รับทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ความมั่นคง
ที่ประชุม

รับทราบ
3.2 ลักษณะโครงการที่ไม่อนุมัติคําของบประมาณกลุ่มจังหวัด
1) พื้นที่ดําเนินการอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือที่สาธารณะ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2) เป็นการก่อสร้างถนนที่เป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่เว้นแต่
เป็นการสร้างทางที่จะทําให้ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
บรรลุผลได้อย่างแท้จริง
3) เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรงเว้น
แต่ ใ นกรณี ข องครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จัด ซื้ อนั้ น เป็ นส่ ว นหนึ่ งของกิ จ กรรมภายใต้
โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
4) มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรมดูงาน เว้นแต่
ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง และวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่สําคัญ
ของพื้นที่
5) เป็นโครงการในลักษณะของกิจกรรมย่อย โดยไม่มีการบูรณา
การภารกิ จ หรื อ กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ด้ ว ยกั น เป็ น
โครงการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล
6) เป็นโครงการบริการสาธารณะ หรือบริการประชาชนซึ่งเป็น
ภารกิจประจําของหน่วยงานราชการต่างๆ หรือองค์ กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นอยู่แล้ว
7) การเดินทางไปราชการต่างประเทศ เว้นแต่เป็นรายการที่มีข้อ
ผู ก พั น กั บ ต่ า งประเทศ หรื อ เป็ น เรื่ อ งการค้ า ชายแดนหรื อ เรื่ อ งการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

ที่ประชุม

รับทราบ

/3.3 ข้อมูล...
3.3ข้อมูลรายละเอียดโครงการในการจัดทําคําของบประมาณของกลุ่ม
จังหวัด

~8~
1) โครงการจะต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นตาม
แบบฟอร์มที่ ก.น.จ. กําหนด
2) โครงการจะต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยที่
สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้
3) กรณีเป็นการขออนุมัติงบลงทุน หรือรายจ่ายอื่นใดที่มีผลให้
เกิดภาระด้านงบประมาณในลักษณะของค่าใช้จ่ายที่ต้องตั้งงบประมาณ
ทุกปี ให้แสดงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป
รวมทั้ ง ต้ อ งมี ร่ า งบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงกั บ หน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว ในการขอตั้ ง
งบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดําเนินโครงการต่อไป
4) กรณีเป็นโครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่
ดําเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป
5) การจั ด ทํ า โครงการจะต้ อ งกํ า หนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
โครงการที่เป็นหน่วยงานดําเนินโครงการนั้น
ที่ประชุม

รับทราบ
3.4แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)ที่ ครม.เห็นชอบ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
วิสัยทัศน์“เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม การบริการ
การท่องเที่ยว ของอนุภาคลุ่มน้ําโขงและประชาคมอาเซียน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร
2) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรมและ
ด้านการค้า
3) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

ที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
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4.1 ร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ประธาน

เลขานุการ

ประธาน

ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ส่ ง ร่ า งบั ญ ชี แ ผนงาน/โครงการและ
สาระสํ า คั ญ โดยย่ อ ให้ ค ณะกรรรมการพิ จ ารณาในเบื้ อ งต้ น แล้ ว นั้ น
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ถอดออกมาจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
4 ปี วงเงินแปดร้อยกว่าล้านบาท สูงเกินหนึ่งเท่าของปีงบประมาณ พ.ศ.
2557ที่ได้รับจัดสรร 330 ล้านบาท และคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 นี้ กลุ่มจังหวัดน่าจะได้รับจัดสรรไม่เกิน 330 ล้านบาท บวกลบได้
เล็กน้อย
เพื่อให้การจัดทําคํา
ของบประมาณรายจ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ก ลุ่ ม จั ง หวั ด
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 แล้ ว เสร็ จ ทั น กํ า หนดส่ ง ในวั น ที่ 6
มิถุนายน 2557ซึ่งหากจะพิจารณารายละเอียดทั้งหมดในวันนี้ เห็นว่า
น่าจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอเสนอหลักการดังนี้
(1) ควรมีโครงการที่ใช้งบประมาณร่วมกัน และโครงการที่แต่ละ
จังหวัดทําตามเป้าหมายของจังหวัด
(2)จัดทําบัญชีโครงการเป็น 2 ประเภท แบ่งตามลักษณะ
ความสําคัญคือ ความสําคัญลําดับแรก (y1) ภายใต้วงเงินงบประมาณไม่
ควรเกิน330 ล้านบาท ที่เหลือให้จดั เป็นลําดับรอง (y2) ทั้งนี้ y1 ต้อง
เกลี่ยงบประมาณให้จังหวัดในกลุ่มจังหวัดรับผิดชอบใกล้เคียงกัน
(3) หากเห็นด้วยตามข้อ (1) และ (2) ให้สํานักงานจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ก.ทบทวนและยืนยันแผนงาน/
โครงการในส่วนที่รับผิดชอบส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน
2557
(4) ให้ฝ่ายเลขานุการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ซึ่งต้องให้
ความสําคัญกับความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
4 ปี และศักยภาพของแต่ละจังหวัด รวมทั้ง ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ที่ ก.น.จ.กําหนด พร้อมจัดลําดับความสําคัญของโครงการส่ง ก.น.จ.
ต่อไป
การจัดทําคําของบประมาณของกลุ่มจังหวัดควรให้ความสําคัญ
กับโครงการที่มีลักษณะบูรณาการ หรือทําร่วมกัน ไม่ควรกําหนดวงเงิน
งบประมาณที่แยกส่วนแต่ละจังหวัดหากจะมีการแบ่งงบประมาณกันควร
จะมีหลักเกณฑ์การจัดสรร เช่น จํานวนประชากร รายได้เฉลี่ยต่อหัว
ประชากร อัตราการขยายตัว เป็นต้น
เห็นด้วยตามที่เลขานุการเสนอ และขอให้คํานึง/ประธาน...
ถึงการบริหาร
โครงการด้วยว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามหากยัง
ไม่สามารถบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันได้ ขอให้บูรณาการกันที่เป้าหมาย
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ร่ ว มกั น เช่ น เป้ า หมายในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
เป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
นายภาคภูมิปุผมาศ
ภาคประชาสังคม

ขอให้มีโครงการที่บูรณาการด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัด
เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจตัวเดียวกัน และเห็นว่ามีความเป็นไปได้ใน
การบูรณาการ ซึ่งยังไม่เห็นโครงการลักษณะนี้ในร่างคําของบประมาณ
โดยเฉพาะโครงการที่จะใช้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่แล้วเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อน

พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลําภู

โครงการจั ด แสดงและจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้
ดําเนินการในลักษณะบูรณาการต่อเนื่องมา โดยจังหวัดใดเป็นเจ้าของ
โครงการจะต้องนําจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไปร่วมแสดงและจําหน่ายสินค้า
ด้วย ทั้งยังนําเอาสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานแสดงด้วย

ประธาน

ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบด้านเกษตร และด้านการจัดแสดง
และจําหน่ายสินค้า (Road show) หารือร่วมกัน และจัดทําโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ บรรจุไว้ในคําของบประมาณด้วยและขอมติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่เสนอ และให้ดําเนินการดังนี้
(1) จังหวัดในกลุ่มจังหวัดทบทวนและยืนยันแผนงาน/โครงการ
ในส่วนที่รับผิดชอบส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2557
(2) เลขานุ ก ารกลั่ น กรองแผนงาน/โครงการ ที่ ส อดคล้ อ ง
เชื่อมโยงตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ที่ก.น.จ.กําหนด
(3) จัดทําบัญชีโครงการเป็น 2 ประเภท แบ่งตามลักษณะ
ความสําคัญคือ ความสําคัญลําดับแรก (y1) ภายใต้วงเงินงบประมาณไม่
ควรเกิน330 ล้านบาท ที่เหลือให้จดั เป็นลําดับรอง(y2) สรุปภาพรวมงบ
หน้าส่งให้ก.น.จ. และจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่อไปด้วย
/ระเบียบวาระที่ 5...

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง อื่น ๆ
5.1 รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

~ 11 ~
เลขานุการ

กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งสิ้น 8 โครงการ (54 กิจกรรมย่อย)
งบประมาณ 311.363 ลบ. แล้วเสร็จ 3 โครงการ (45 กิจกรรมย่อย)
อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การ 5 โครงการ (9 กิ จ กรรมย่ อ ย) เบิ ก จ่ า ยแล้ ว
2 6 4 .8 9 4 ล บ . คิ ด เ ป็ นร้ อ ย ล ะ 91 . 2 1 จ าก ว งเ งิ นก่ อ ห นี้
290.435 ลบ.
จังหวัดที่เบิกจ่ายได้สูงสุดคือ คือ จ.บึงกาฬ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
รองลงมา จ.หนองคาย ร้ อ ยละ 97.82 จ.เลย ร้ อ ยละ 93.73
จ.หนองบัวลําภู ร้อยละ 82.63 และจ.อุดรธานี ร้อยละ 80.97

ที่ประชุม

เลขานุการ

ที่ประชุม

รับทราบ
5.2 รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งสิ้น 7 โครงการ (63 กิจกรรมย่อย)
งบประมาณ 325.000 ลบ. ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ – โครงการ(11
กิจกรรมย่อย)
ผลการเบิกจ่ายภาพรวม106.588 ลบ.คิดเป็นร้อยละ 32.30
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรจังหวัดที่เบิกจ่ายได้สูงสุดคือจ.หนองบัวลําภู ร้อย
ละ 65.52 รองลงมาจ.อุ ด รธานี ร้ อ ยละ 39.44 จ.บึ ง กาฬ ร้ อ ยละ
34.48 จ.เลย ร้อยละ 24.08และจ.หนองคายร้อยละ 0.24
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ …มาลินทร์ พันธุ์เดช…. ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ...ลาดวัลย์ โภคานิตย์... ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย์ โภคานิตย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

