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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
คร้ังท่ี 6/2557

วันศุกรท่ี 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมเลยพาเลซ อําเภอเมอืง จังหวัดเลย


1. นายธนวัฒน พลอยโสภณ รองผูวาราชการจังหวัดเลย
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี/หัวหนากลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ประธานกรรมการ

2. นายจํารัส นาแฉลม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ

รองประธาน
กรรมการ

3. นางสาวรัชนี แยมแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดงาน
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

รองประธาน
กรรมการ

4. นายพรพิทักษ  อํามาตยทัศน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

รองประธาน
กรรมการ

5. นายสุขพล อินตาพรหม เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
6. นางกัลยา แสงเจริญ (แทน) พาณิชยจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
7. นางสาวศรุดา นรสิงห พาณิชยจังหวัดหนองคาย กรรมการ
8. นางวราภรณ อ่ิมแสงจันทร เกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย กรรมการ
9. นายอาคม พิญญศักดิ์ เกษตรและสหกรณจังหวัดเลย กรรมการ
10. นายกิตติพงศ เพชรจันทรธเนศ (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ
11. นางอุตสา จิตกระเสริม (แทน) พาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
12. นายสมพล เวียงสิมมา ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
13. นายทวีศักดิ์  มหารัตนวงศ เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ

/14.นางพรพรรณ..
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14. นางพรพรรณ สุวรรณรินทร (แทน) พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
15. นายธงชัย ปญญาทิพย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
16. นางกรรณิการ อ้ึงสวัสดิ์ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย กรรมการ
17. นายสินศักดิ์ชัยเดช บรรยงค (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย กรรมการ
18. นายอภิวัชร   สีสัตตรัตนะกุล (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

หนองบัวลําภู
กรรมการ

19. นายสมภพ สุนันทนาม (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ
20. นายสัมพันธ คูณทวีลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย จังหวัดเลย กรรมการ
21. นายกอง อามาตยมนตรี นายกเทศมนตรีตําบลนามะเฟอง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ

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

กรรมการ

23. นายชาญชัย บุญญานาม นายกองคการบริหารสวนตําบลนาขา
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

24. นายเผา ทองปน (แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าสวย
จังหวัดเลย

กรรมการ

25. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษส่ิงแวดลอม
จังหวัดอุดรธานี

กรรมการ

26. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย

กรรมการ

27. นายเชิด สิงหคําปอง ประธานเครือขายโครงการแกไขปญหาความยากจน
จังหวัดเลย

กรรมการ

28. นางพิสมัย สันหาชนานันท ประธานเครือขาย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ
29. นายมงคล สุมาลี นายกสมาคมผูสูงอายุจังหวัดหนองบัวลําภู กรรมการ
30. นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการคากลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กรรมการ

31.นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(แทน) รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

กรรมการและ
เลขานุการ

/32.นายพิชัย...
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32. นายพิชัย  พาศรี หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรกลุมจังหวัด
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

33. นายบัญญัติ ศรีอุทัย หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

34. นายโสภณ ทองโสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุมยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดงาน
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม

1. นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดราชการ
2. นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ
3. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ
4. นายกองคการบริหารสวนตําบลนากอก อําเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดราชการ

5. นางวัฒนา พิธรัตน ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ ติดภารกิจ
6. นางสวรรค บุญจันทร เลขานุการกลุมพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ
7. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ ติดภารกิจ

9. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดราชการ
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/ผูเขารวมประชุม...
ผูเขารวมประชุม

1. นางเจียมรัตน ขะพินิจ แขวงการทางเลย ที่ 1
2. นางลดาวัลย โภคานิตย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
3. นางสาวเกศิณี คุมบุงคลา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
4. นางรสริน ศิริเกตุ เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
5. นางสาวมาลินทร พันธุเดช เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
6. นางสาวชาคริยา    ใจขาน เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ
7. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจาหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.

เน่ืองจากนายเสนีย จิตตเกษม ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ และประธานกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ติดราชการไมสามารถเขารวม
ประชุมได จึงขอความกรุณานายวิโรจน จิวะรังสรรค ผูวาราชการจังหวัดเลย รองประธานกรรมการ เปนประธานที่
ประชุมแทน  โดยผูวาราชการจังหวัดเลยติดราชการสําคัญในพื้นที่จังหวัด  จึงไดมอบหมายนายธนวัฒน  พลอยโสภณ
รองผูวาราชการจังหวัดเลย เปนประธานที่ประชุม เม่ือกลาวเปดประชุมแลว ประธานในที่ประชุมไดดําเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่
6/2557 ตามระเบียบวาระ ดังน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมครั้งน้ีเปนการประชุมที่จังหวัดเลย และกําหนดการ
ประชุมในระยะเวลาใกลเคียงกับการประชุมครั้งที่แลว ซึ่งเพิ่งประชุมไป
เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ดังน้ัน ผลการเบิกจายงบประมาณจะยังไม
เป ล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก แต มี เรื่องที่ตองพิจารณาการใช
งบประมาณเหลือจ ายเพิ่ ม เติม ซึ่ งตองได รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.บ.ก.ตามระเบียบ จึงมีความจําเปนที่ตองเรียนเชิญ
คณะกรรมการมาประชุมในวันน้ี

ที่ประชุม รับทราบ
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/ระเบียบวาระ...
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. คร้ังที่ 5/2557

เลขานุการ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดฯ ไดจัดประชุม ก.บ.ก.
ครั้งที่ 5/2557 เม่ือวันศุกรที่ 4 กรกฎาคม 2557 ซึ่งไดจัดสงรายงาน
การประชุมใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเบื้องตน ตามหนังสือ
กลุมจังหวัดฯ ที่ มท 0224 (อด) /ว 1414 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 และดูรายละเอียด ไดทาง www.osmnortheast-n1.
moi.go.th หัวขอ : การประชุม ก.บ.ก.

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้ งที่ 5/2557 เม่ือวันที่ 4
กรกฎาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ  ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งส้ิน 8 โครงการ (54 กิจกรรมยอย)
งบประมาณ 311.363 ลบ. แลวเสร็จ 3 โครงการ (45 กิจกรรมยอย)
อยูระหวางดําเนินการ 4 โครงการ (8 กิจกรรมยอย) เบิกจายแลว
269 . 895 ลบ . คิ ด เ ป น ร อ ย ละ 92 . 92 จ ากว ง เ งิ นก อห น้ี
290.435 ลบ.

จังหวัดที่เบิกจายไดสูงสุดคือ คือ จ.บึงกาฬ เบิกจายแลวเสร็จ
รองลงมา จ.หนองคาย รอยละ 98.02 จ.เลย รอยละ 93.73
จ.หนองบัวลําภู รอยละ 82.63 และ จ.อุดรธานี รอยละ 81.18

งบประมาณเหลือจ ายตามแผนปฏิบัติ ราชการประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม (รอบ 2) รวมทั้งส้ิน 349,159.20
บาท ซึ่งมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2557 เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม
2557 เห็นชอบใหจังหวัดหนองคาย ดําเนินโครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน กิจกรรมปรับปรุงหองแสดงนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานที่
ทองเที่ยวพิพิธภัณฑสัตวนํ้า มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
งบประมาณ 349,159.20 บาท ขณะน้ีอยูระหวางขอความเห็นชอบ
การใชงบประมาณเหลือจายดังกลาวจาก ก.พ.ร. ตามหนังสือกลุมจังหวัด
ที่ มท 0224(อด) /9698 ลว 18 กรกฎาคม 2557
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/ประธาน...
ประธาน ในสวนของจังหวัดหนองคาย ไดเรงรัดหาตัวผูรับจางไวเปนการ

ลวงหนาแลว โดยระบุเงื่อนไขจะลงนามในสัญญาตอเม่ือไดรับแจงผลการ
อนุมัติใชงบประมาณแลวเทาน้ัน

ที่ประชุม รับทราบ

3.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งส้ิน 7 โครงการ (63 กิจกรรมยอย)
งบประมาณ 325.000 ลบ. ดํา เ นินการแลวเสร็จ – โครงการ
(11 กิจกรรมยอย)

ผลการเบิกจายภาพรวม 120.395 ลบ. คิดเปน รอยละ 37.04
ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร จังหวัดที่เบิกจายไดสูงสุดคือ  จ.หนองบัวลําภู
รอยละ 69.29 รองลงมา จ.อุดรธานี รอยละ 50.64 จ.บึงกาฬ  รอยละ
35.90 จ.เลย รอยละ 24.77 และ จ.หนองคาย รอยละ 0.24

ประธาน จังหวัดหนองคายเบิกจายไดต่ําสุด เน่ืองจากลักษณะโครงการ
เปนโครงการใหญ และใชจายงบประมาณจํานวนมาก

ที่ประชุม รับทราบ

3.3 การดําเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

สืบเน่ืองจากที่สํานักงาน ก.พ.ร. แจงแนวทางการดําเนินการตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด  โดยใหกอหน้ี
ผูกพันโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ
เรงรัดการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 กรณีที่
ไมสามารถดําเนินการได ใหรายงาน ก.พ.ร. ภายใน 18 กรกฎาคม
2557 ตามแบบฟอรมที่กําหนด น้ัน
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/สํานักบริหาร...
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดไดจัดทํารายงานตาม

มาตรการดังกลาวไปยัง ก.พ.ร. ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0224(อด)/
9698 ลว 18 กรกฎาคม 2557 กรณีที่กลุมจังหวัดมีความจําเปนตอง
ดําเนินโครงการเดิมที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป แตไมสามารถกอหน้ีผูกพันไดทัน 30 มิถุนายน 2557
และไมสามารถเบิกจายไดทัน 30 กันยายน 2557 สรุปดังน้ี

(1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 จํานวน 2 รายการ งบประมาณรวม 4,149,159.29 บาท
คือ

(1.1) โครงการเดิมตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2556
โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน รายการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวมรดกโลกบานเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี งบประมาณ
3,800,000 บาท เน่ืองจากมีการยกเลิกสัญญาจางกับผูรับจางรายเดิม
ปจจุบันไดผูรับจางรายใหมแลว ลงนามวันที่ 18 มิถุนายน 2557 แตยัง
ไมบันทึกรายการในระบบ GFMIS คาดวาจะเบิกจายแลวเสร็จภายใน 30
กันยายน 2557

(1.2) โครงการที่ขอใชงบประมาณเหลือจายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2556 เพื่อดําเนินโครงการเดิมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป (ไมกระทบแผน) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐาน รายการปรับปรุงหองแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานที่ทองเที่ยวพิพิธภัณฑ
สัตวนํ้า จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 349,159.20 บาท

(2) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 จํานวน 42 รายการ งบประมาณรวม 199,002,332 บาท

รายละเอียดขอใหสํานักงานจังหวัดในกลุมจังหวัดตรวจสอบ
ความถูกตอง หากมีความคลาดเคล่ือนใหแจงที่ฝายเลขานุการทราบ
โดยเร็ว

ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 4...



~ 8 ~

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติใชงบประมาณเหลือจายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติม

เลขานุการ กลุมจังหวัดฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวนทั้ง ส้ิน 325 ลานบาท
ก.บ.ก. เห็นชอบการใชงบประมาณเหลือจายจากการกอหน้ีผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามมติที่ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2557
เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ
774,500 บาท ดังน้ี

(1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดใหได
มาตรฐานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กิจกรรม ปรับปรุงสถานที่บริการ
ประชาชน แหลงทองเที่ยวพิพิธภัณฑสัตวนํ้า จ.หนองคาย งบประมาณ
679,000 บาท

(2) โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
กิจกรรม จัดทําปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู
งบประมาณ 71,000 บาท

(3) โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือขายดานการทองเที่ยว
กลุมจังหวัด กิจกรรม บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 24,500 บาท

ปจจุบันมีงบประมาณเหลือจายจากการกอหน้ีผูกพันเพิ่มเติมและ
จากงบประมาณที่เหลือจากการทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ทั้งส้ิน
1 ลานบาทถวน

จังหวัดอุดรธานีจึงขออนุมัติใชงบประมาณเหลือจายดังกลาว
เพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
กิจกรรมยอย เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธสูกลุมเปาหมายผาน
รถไฟฟา Airport link งบประมาณ 1 ลานบาท โดยสํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งเปนรายการที่ดําเนินการภายใต
โครงการเดิมไมกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําป เปนการใชจาย
งบประมาณเหลือจายที่ไดดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการแลว

/รายละเอียด...



~ 9 ~

รายละเอียดของโครงการคือการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ทะเลบัวแดง หนองหาน-กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสํานักขาว CNN ได
นําเสนอขาว ทะเลสาบแปลกที่สุดในโลก (world’s strangest lakes)
ซึ่งมีดอกบัวแดงบานสะพรั่งทั่วผิวนํ้า บนพื้นที่ทะเลสาบกวา 25,000 ไร
ชวงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ ของทุกป จึงเปนโอกาสอันดีที่จะ
ประชาสัมพันธความงดงามอันมหัศจรรยของดอกบัวแดงใหเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย  ซึ่งถือเปนการตอยอดจากกระแสขาวดังกลาวไดเปน
อยางดี  แนวทางการดําเนินงานโดยจัดทําสติ๊กเกอรสีภาพถายสถานที่
จริง นําไปติดที่รถไฟฟา airport link ทั้งขบวน บริเวณ Entrance
doors/Side door/Connecting door /Overhead จํานวน 2 ขบวน
ติดตอกัน 45 วัน

ประธานหอการคากลุมจังหวัด เห็นดวยกับโครงการดังกลาว ทะเลบัวแดงติดอันดับ 1 ใน 10
ทะเลสาบแปลกที่สุดในโลก  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงน้ีอยากใหใส
งบประมาณเปนกอนใหญ ๆ ลงไปเลย แตก็ไมควรละเลยปลีกยอย เชน
การพัฒนาใหเปนแหลงดูนกและเสนทางศึกษาทางธรรมชาติ เปนตน

นายภาคภูมิ ปุผมาศ ทะเลบัวแดงติดอันดับ 2 ของทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลก จาก
การรายงานขาวของสํานักขาว CNN จึงเห็นดวยกับโครงการขอใช
งบประมาณเหลือจายเพื่อประชาสัมพันธทะเลบัวแดงเปนอยางยิ่ง และ
เห็นดวยกับประธานหอการคากลุมจังหวัดในการอนุรักษระบบนิเวศของ
ทะเลสาบไว เพราะหากระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไปอาจสงผลกระทบตอ
การเจริญเติบโตของบัวแดง ซึ่งจะสงผลกระทบตอความเปนอยูของนก
และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ บริเวณน้ัน สุดทายก็จะกลับมาตกอยูที่รายไดจากการ
ทองเที่ยวของชุมชน ทองถ่ิน จังหวัดและกลุมจังหวัด

มติที่ประชุม เห็นชอบการใชงบประมาณเหลือจายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อดําเนิน
โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวกลุมจังหวัด กิจกรรม
เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธสูกลุมเปาหมายผานรถไฟฟา Airport
link งบประมาณ 1 ลานบาท โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดอุดรธานี

/ผูแทนจังหวัดหนองบัวลําภ.ู......
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ผูแทนจังหวัดหนองบัวลําภู ขอความเห็นชอบใชงบประมาณเหลือจายเพิ่มเติม ในสวนของ
จังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 46,250 บาท เพื่อดําเนินการปรับปรุง
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู  ซึ่งเปนเรื่องเรงดวนตามนโยบาย
ของ คสช. มีความพรอมสามารถกอหน้ีผูกพันไดภายในวันที่ 31
สิงหาคม 2557 แตเปนโครงการที่กระทบแผนปฏิบัติราชการประจําป
ซึ่งตองขอความเห็นชอบจาก คสช. เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ให
ดําเนินการขอโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณตอสํานักงบประมาณ
ตามระเบียบตอไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และใหฝายเลขานุการดําเนินการตามระเบียบที่
เก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อ่ืน ๆ
ประธานหอการคากลุมจังหวัด 5.1 แหลงนํ้าเพื่อการบริโภค

ปจจุบันชุมชนเมืองเริ่มขยายตัวมากข้ึน ปญหาสําคัญที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตของ ชุมชนเ มืองและมัก ถูกละเลย คือ การจัดการ นํ้ า
เพื่อการบริโภค โดยเฉพาะระบบนํ้าประปาเพื่อการบริโภค หลายแหงไมมี
แหลงนํ้าตนทุนของตนเอง ชวงปลายแลงตนฝน นํ้าประปาไมมีคุณภาพ
แมองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะจัดใหมีระบบประปาหมูบาน แตยังไมได
มาตรฐานเพื่อการบริโภค จึงขอฝากผูเก่ียวของระดับจังหวัดชวยดูแล
และบรรจุโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ใหมีแหลงนํ้าตนทุนเพื่อผลิต
นํ้าประปามาตรฐานอยางนอย “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตนํ้าประปา”
และสงวนหรือพัฒนาแหลงนํ้าตนทุนใหเปนแหลงพักผอน ไมใชเปนแหลง
นํ้าเพื่อการเกษตรหรือประมงอีกตอไป  เน่ืองจากแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร
ไดใชจายงบประมาณไปเปนจํานวนมากและตอเน่ืองมาทุกปแลว

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงช่ือ ลดาวัลย  โภคานิตย ผูจดรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย  โภคานิตย)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ


