
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) 

กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ครั้งที่ 2/2558 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00น. 
ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวดัอุดรธานี 

 
 
 

1. นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

ประธานกรรมการ 

2. นายธวชัชัย รักขนาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

รองประธาน
กรรมการ 

3. นายปัญจชัย เลื่อมประเสริฐ หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 

รองประธาน
กรรมการ 

4. นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

รองประธาน
กรรมการ 

5. นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย/หัวหน้าส านักงานจังหวัดเลย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

6. นางสาววนิดา กองหล้า (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
7. นายสมยงค์ ตระกูลจึง พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
8. นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตร (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กรรมการ 
9. นางสาวพรรณี วงศ์สง่า (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย กรรมการ 
10. นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเทศ (แทน) ผู้อ านวยการแขวงการทางเลย ที่ 1 กรรมการ 
11. นายอ านวย กลมกลิ้ง (แทน) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวล าภ ู กรรมการ 
12. นายสมพล เวียงสิมา (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
13. นายทวีศักดิ์ มหารัตนวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
14. นายวิโรจน์ พิเภก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
15. นายสุรเทพ พิพัฒนสุข (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
16. นายประเทศ แย้มยินดี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กรรมการ 
17. นายไพรัช นุชิต (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
18. นายสมภพ สุนันทนาย  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
19. นางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจติร (แทน) นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
20. นางพรพรรณ ชลประทาน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย  

จังหวัดหนองคาย  
 

กรรมการ 
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21. นางสาวธมนันท์ นุ่นสิงห ์ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง   

จังหวัดอุดรธานี 
กรรมการ 

22. นายวุฒิพงษ์ นิลมานะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก  
จังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการ 

23. นางวัฒนา พิธรัตน ์  ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน 
 จังหวัดอุดรธานี 

กรรมการ 

24. นายพิชัย พาศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (แทน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

กรรมการและ
เลขานุการ 

25. นางลดาวัลย์ โภคานิตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดอุดรธานี/ 
 หัวหน้าส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

26. นายจ ารัส นาแฉล้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดบึงกาฬ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

27. นายพรพิทักษ์ อ ามาตร์ทัศน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

28. นายโสภณ ทองโสภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองคาย 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. พาณิชย์จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
3. นายกเทศมนตรีเมืองเลย กรรมการ ติดราชการ 
4. นายกเทศมนตรีต าบลนามะเฟือง กรรมการ ติดราชการ 
5. นายกเทศมนตรีต าบลบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดราชการ 
7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย กรรมการ ติดราชการ 
8. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดราชการ 
9. นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
      จังหวัดอุดรธาน ี

กรรมการ ติดภารกิจ 

10. ด.ต.เจนศึก สารแสน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
      จังหวัดหนองคาย 

กรรมการ ติดภารกิจ 

11. นางสวรรค์ บุญจันทร์ เลขานุการกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย กรรมการ ติดภารกิจ 
12. นายเชิด สิงห์ค าป้อง ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน   

จังหวัดเลย 
กรรมการ ติดภารกิจ 



~ 3 ~ 
 
13. นางพิสมัย สันหาชนานันท์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเลย กรรมการ ติดภารกิจ 
14. นายมงคล สุมาลี นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ ติดภารกิจ 
15. นางเกษร บุดดา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                       

จังหวัดหนองบัวล าภู 
กรรมการ ติดภารกิจ 

16. นายฉลาด สอดซ้าย คณะท างานองค์กรชุมชนต าบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
17. นางพิสมัย รัตนวิบูลย์กุล คณะท างานองค์กรสตรีเมือง จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ ติดภารกิจ 
18. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ 
19. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ ติดภารกิจ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายวราวธุ พ่วงลาภ ด่านศุลกากรหนองคาย 
2. นายชัยวัฒน์ ภูธิวฒุิ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย 
3. นายบรรเจิด สิทธิจ ู โครงการชลประทานหนองคาย 
4. นายเจตน์ เกตุจ านงค์ ส านักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ 
5. นายชัยวัตต์ หัศกรรจ ์ หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ 
6. นายจรัส วงษ์ธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
7. นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
8. นางรสริน ศิริเกตุ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
9. นางสาวมาลินทร์ พันธุ์เดช เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
10. นางสาวศิรินภา วิเศษศิร ิ เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
11. นางสาวชาคริยา ใจขาน เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
12. นางสาววันวิสา ศรีสุโคตร เจ้าหน้าที่ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ 
13. นางศศิกาญจน์ สนิทวงศ์ชัย  
 

นักวิเทศน์สัมพันธ์ 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน      เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครั้งที่2/2558       
มี เ รื่ องแจ้ ง ให้ทราบ  ใน เบื้ องต้น เมื่ อวั นที่  25 มีนาคม 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารของกระทรวง
 มหาดไทยได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
 อุดรธานี และได้ประชุม Conference ที่ห้องประชุมทองใหญ่ มีเรื่อง     
ที่ท่านได้เร่งรัดไว้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในแต่ละจังหวัดนั้นยังอยู่ในระดับที่ไม่ 
สูงนักโดยเฉพาะที่ เรียงล าดับจังหวัดฉะนั้นในส่วนของยุทธศาสตร์       
กลุ่มจังหวัดฯ คงต้องมาเร่งรัดในเรื่องเหล่านี้กันให้มากขึ้น อะไรที่เป็น
ปัญหาเป็นอุปสรรคที่มีอยู่ อะไรที่มีการโอนที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ดู
ในเรื่องเหล่านี้ด้วย ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจะต้องมี
การหารือขอความเห็นชอบจะท าให้ล่าช้าไปอีก ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง   
ที่อยู่ในอ านาจของ ก.บ.ก. ก็คงคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้าท าให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 – 5 จังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดฯ ในการพัฒนาอยากเน้นไปด้วยกัน พูดกันหลายครั้งแล้ว  

      เรื่องท่ี 2 จะมีผู้บริหารระดับประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมจะมาประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 22 
เมษายน นี้ ได้มีการเชิญเอกชนทางฝ่ายหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
 ของกลุ่ม จังหวัดฯมาหารือเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลที่จะน าเสนอของส่วน
ราชการและเอกชน ในนามของกลุ่มจังหวัดฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การคมนาคมการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางบก ทางราง ทางถนน
ต่างๆ ซึ่งอยากให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเสนอของบประมาณก้อนใหญ่     
หากเราใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ท าถนนต่างๆ ท าได้ทีละนิดหน่อย
อย่างจังหวัดบึงกาฬ สร้างถนนมานานแล้ว ก็ยังท าได้ทีละนิดหน่อยไม่รู้ว่า
อีกนานแค่ไหนถึงจะครบทุกเส้นทางส่วนในจังหวัดหนองบัวล าภูที่สร้างไป
ทางจังหวัดเลยก็ยังไม่เชื่อมต่อกัน ตั้งแต่ผมด ารงต าแหน่งอยู่ที่จังหวัด
หนองบัวล าภูตั้งแต่ปี 2537 ก็ยังสร้างไม่เสร็จ เพราะงบประมาณจ ากัด 
สร้างได้ครั้งละสั้นๆ จึงอยากขอฝากกลับไปดูท่านที่รับผิดชอบเรื่อง
ยุทธศาสตร์ เรื่องของแผนงาน ท่านลองไปหารือกับหอการค้ากับสภา
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ว่าท่านเตรียมเรื่องอะไรที่จะน าเสนอทางท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คิดว่าขอให้เสนอในแนวทางที่เป็นไปได้
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ด้วย ที่ไกลเกินฝันอย่าเพ่ิงเสนอ ขอให้น าเสนอที่เป็นไปได้ในปี 2 ปี เช่น 
การสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว     
มีคนเสนอให้ท าถนนเลียบน้ าโขงให้ครบถ้วน ซึ่งก็ท าไปบ้างแล้ว ซึ่งก็ยัง   
ไม่ครบ มีขาดตอนบ้าง ไม่ค่อยสะดวกบ้างหน่วยงานที่เป็นฟังก์ชั่นก็เสนอ 
แต่บางทีอาจติดขัดต่างๆ จะใช้โอกาสนี้เสนอผ่านท่านรัฐมนตรี ท่านรับไป
ก็จะได้ติดตามกันต่อไปอาจจะได้ไปตั้งงบประมาณในแต่ละฟังก์ชั่น ของ
กรมทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท หรือว่าหน่วยงานกระทรวง
ท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมต่างๆ เค้าจะได้สนับสนุน ส าหรับ
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ จะได้มาท ายุทธศาสตร์ที่แท้จริงในการขับเคลื่อน 
ส่วนที่ยังขาดอยู่เรื่องถนน เรื่องสะพานต่างๆ ขอฝากทุกๆ ท่าน ให้พูดคุย
หารือกัน หลังหรือก่อนสงกรานต์ จะได้เตรียมการอีกครั้งหนึ่ง น่าจะเป็น
หลังสงกรานต์ก่อนวันที่ 22 นี้ ไม่ทราบว่าวันที่เท่าไหร่ ขอให้เป็นวันใกล้ๆ 
จะมาประชุมซักซ้อมเตรียมเอกสารอีกครั้งหนึ่ง  

ที่ประชุม     รับทราบ       

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2558 
ประธาน   ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 ได้จัดประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการ
ทุกท่าน ตามหนังสือที่ มท 0224(อด)/ว 1093 ลงวันที่ 26 มีนาคม 
2 5 5 8  แ ล ะ ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ล ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ฯ ที่  
www.osmnortheast-n1.moi.go.th หัวข้อ : การประชุม ก.บ.ก. เพ่ือให้
ท่านตรวจสอบ แล้วนั้น หากกรรมการท่านใดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขให้
แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีกรรมการท่านใดแก้ไข ขอให้รับรองรายงาน
การประชุม 

นายชัยวัฒน์ หัศกรรจ์   ขออนุญาตแก้ไขหน้า 12 ที่ท่านประธานได้พูดไว้ในกิจกรรมทั้ง 
หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ หมดนี้จ้างเหมาทั้งหมดหรือไม่ในจ านวนงบประมาณ 1,600,000 บาท 

ขอแก้ไขในงบประมาณ 2,610,000 บาท ขอแก้ไขตัวเลข 

ที่ประชุม     แก้ไขรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
     1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

เลขานุการ   สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการ    
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ซึ่ง ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2556 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท และเป็นงบพัฒนากลุ่ม
จังหวัดฯ311.363 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 316.363 ล้านบาท 

   ผลการด าเนินงานแล้ว เสร็จ6 โครงการ (52 กิจกรรม)        
จากทั้งหมด 8 โครงการ (54 กิจกรรม) คงเหลือ2 โครงการ (2 กิจกรรม) 

   ผลการเบิกจ่ายรวม305.680 ล้านบาท (ร้อยละ 96.62)     
ของงบประมาณทั้งหมดขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมเติม เนื่องจาก    
มีโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 2 โครงการ (2 กิจกรรม) ดังนี้ 

   1.ก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับ พร้อมอาคารประกอบ     
บ้านฝ้าย ต.หาดค า อ.เมือง จ.หนองคาย คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย 
2,088,827 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการชลประทาน
หนองคาย อยู่ระหว่างด าเนินการผู้รับจ้างด าเนินการไม่ได้เนื่องจาก                  
มีน้ าขังอยู่ในพ้ืนที่ ตอนนี้ผู้รับจ้างก าลังท าการระบายน้ าออก คาดว่าจะ
เริ่มด าเนินการได้   15 เมษายน 2558 

2. ก่อสร้างอาคารพิธีการขาเข้า–ขาออก/ห้องน้ า/โรงจอดรถ/
Booth เจ้าหน้าที่พร้อมระบบ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย 473,500 บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด่านศุลกากรหนองคาย (กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)     
เป็นงวดงานที่ต้องเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งเจ้าหน้าที่ ด่านศุลการกรหนองคาย
คาดว่าจะยกเลิกงวดงานนี้ เนื่องจาก หากเคลื่อนย้ายบูธที่นั่งอาจท าให้
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งงานระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ 

นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ    วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ติดราชการผู้ตรวจราชการ  
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มาตรวจงานในพ้ืนที่ ได้มอบหมายให้มาประชุมแทน ส าหรับจังหวัด  

หนองคายยังมีอยู่ 2 กิจกรรมซึ่งยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่
ก าหนด คือ  
กิจกรรมก่อสร้างแก้มลิงหนองวังกระจับพร้อมอาคารประกอบอ าเภอเมือง 
หนองคาย คงเหลือไม่เบิกจ่ายอยู่ 2 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากว่าผู้รับจ้าง
ยังไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ เนื่องจากว่ามีน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ ผู้รับจ้าง
จะเข้าด าเนินการได้ในวันที่  15 เมษายน วันนี้ ได้ เชิญผู้แทนทาง
ชลประทานหนองคายมาชี้แจงต่อที่ประชุมด้วย  
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นายบรรเจิด สิทธิจู    ในประเด็นของแก้มลิงหนองวังกระจับจากสภาพพ้ืนที่ข้อเท็จจริง
ผู้แทนโครงการชลประทานหนองคาย พ้ืนที่ของหนองโดยรอบทั้งหมด 200 ไร่ ทางชลประทานอนุมัติขอบเขต 

โครงการ 30 ไร่ สภาพพ้ืนที่แก้มลิงเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ข้างเคียงท านา
ปรัง การพร่องน้ า/ระบายน้ าก็ต้องดูถึงผลกระทบของราษฎรที่จะได้รับผล
จากการใช้น้ านี้ด้วยปัจจุบันนี้ ผลงานจ้าง ณ วันนี้ท าได้ร้อยละ 73.50 
คงเหลือผลงานร้อยละ 26.50 งานที่จะแล้วเสร็จคาดว่าประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคมนี้ได้ท าการเบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 51 เบิกจ่ายไป
น้อยกว่าผลงาน จะเบิกจากยอด 2 ล้านบาทที่เหลือ  

ประธาน      คงไม่สามารถเบิกได้ตามจ านวนที่คาดไว้ เพราะงานยังค้างอยู่  
     ตอนนี้เกินก าหนดแล้วใช่ไหมหากเกินก าหนด ต้องมีค่าปรับ เรื่องการ 
     ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินทางชลประทานท าแล้วหรือไม่และช่วยเร่งรัด
     งานให้แล้วเสร็จด้วย  
      ส่วนการระบายน้ าไม่ได้ ทางผู้รับจ้างคงใช้เป็นเหตุผลในการ 
     ต่อรองขอขยายเวลา 

นายบรรเจิด สิทธิจู    ไม่สามารถต่อรองขยายเวลาได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการวิธีการ 
ผู้แทนโครงการชลประทานหนองคาย      ท างานของผู้รับจ้าง เนื้องานจริงๆ ไม่ได้ขุดหนองน้ าทั้งหมด ขุดเฉพาะ

เพียงบางส่วน อยู่ที่กระบวนการท างานสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 25   
มิถุนายน 2556 

ประธาน      เฉพาะค่าปรับก็มากแล้ว 

      ขอให้ทางชลประทานหาทางเร่งรัดงานนี้ท าให้ส าเร็จ ส่วน 
     ค่าปรับก็ว่ากันไปตามระเบียบ 
      ขอเชิญผู้แทนจากด่านศุลกากรหนองคาย รายงานก่อสร้าง 
     อาคารของพิธีการขาเข้า-ขาออกศุลกากร 

นายวราวุธ พ่วงลาภ    ด่านศุลกากรหนองคายได้รับหนังสือจากทางผู้ควบคุมงานว่า 
นักวิชาการด่านศุลกากรหนองคาย งานก่อสร้างซ้ าซ้อนกับโครงการที่แขวงการทางหนองคายที่ 1 ที่ได้รับ 
(แทน)นายด่านศุลกากรหนองคาย การสนับสนุนจากกรมทางหลวง จึงขอยกเลิกโดยมีหนังสือของทางหน่วย 

 ควบคุมงานโครงการพัฒนาด่านพรมแดน พิจารณาแล้วว่าเห็นควร       
ให้ด าเนินแก้ไข เปลี่ยนแปลงรูปรายการโครงการมาที่ด่านหนองคาย    
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยทางท่านนายด่านได้เห็นชอบแล้ว     
และได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขอคืนเงิน และไม่ขอขยาย
เวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ  
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นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ    ส าหรับโครงการนี้ เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรมาจ านวน  
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 19 ล้านบาทเศษ ซึ่งงวดงานนี้เป็นงวดงานสุดท้าย จ านวน 4 แสนบาทเศษ  

 ซึ่งเป็นงวดงานที่จะต้องด าเนินการ บังเอิญว่าทางแขวงการทางได้รับ
งบประมาณจากกรมทางหลวงมาท าจุดนี้ ท าให้งบประมาณซ้ าซ้อน      
ถ้าหากมีการด าเนินการไป บูธนี้จะต้องมีการรื้อถอน จะท าให้ไม่เกิด
ประโยชน์จากทางราชการ ทางด่านศุลกากรหนองคายเลยท าเรื่องคืนเงิน
ตอนนี้อยู่ในระหว่างเรียกมาพูดคุยตรวจสอบว่าจะสามารถด าเนินการ    
ไดห้รือไม่ เป็นงานที่เกิดจากหน่วยด าเนินการ ปัญหาไม่ได้เกิดจากผู้รับจ้าง
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ประธาน      ในส่วนของการตกลงกับผู้รับจ้าง ทางจังหวัดก็ด าเนินการต่อไป 
     ท าให้เป็นไปตามระเบียบ ถ้าหากงานซ้อนกันแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้
     เงินอีก ส่วนเหตุที่ท าให้กิจกรรมซ้อนกันได้อย่างไร เพราะอะไรเข้าใจได ้ว่ า
     แขวงการทางฯ เข้ามารับงบประมาณกันทีหลัง และมีรวมงานนี้เข้าไปด้วย 
      ให้ด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติยกเลิกงานนี้ไป งานที่ต้องท าแต่
     เนื่องจากงานซ้อนกันแล้ว และหากท าตอนนี้ต้องมีการเคลื่อนย้ายและไป
     กระทบกับเรื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งทั้งระบบซึ่งเป็นเหตุผล และขอเสนอ
     ให้ตัดงวดงานนี้ออกไปยกเลิกงวดงานนี้ ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน หรือ 
     ส่งคืนมาที่ส านักงานกลุ่มจังหวัดฯ ขอให้ทางจังหวัดหนองคายท าเป็น 
     หนังสือแจ้งมา 

ที่ประชุม     รับทราบ  

3.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 

เลขานุการ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เลขานุการได้สรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่ง ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2557 เป็นงบ
บริหารจัดการ 5 ล้านบาท และเป็นงบพัฒนาฯ 325 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 
330 ล้านบาท  

  ผลการด าเนินงาน แล้วเสร็จ 3 โครงการ (53 กิจกรรม)                 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 โครงการ (9กิจกรรม)ผลการเบิกจ่าย 
298.883 ล้านบาท  (ร้อยละ 90.57)  นั้น 

  ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายรวม 303.871 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 
 ร้อยละ 92.08 คงเหลือท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 5 กิจกรรม และยัง

ไม่เบิกจ่าย  26.129 ล้านบาท ดังนี้ 
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  จังหวัดอุดรธานี 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 
ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี และ ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 
งบประมาณ 3,000,000 บาทเบิกจ่ายแล้ว 1,112,000 บาท            
คงเหลือ 1,888,000 บาท 

เลขานุการ     ที่ติดอยู่จะเป็นงบลงทุนก่อสร้างทั้งหมด ที่เป็นหอดูนก 2 หลัง 
(แทน) หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหาน  และสะพานศึกษาเส้นทางธรรมชาติ จากรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ได้รายงานไว้ว่าผู้รับจ้างยังไม่เข้าด าเนินงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
เนื่องจากติดฤดูกาลท่องเที่ยวเมื่อปิดเทศกาลท่องเที่ยวแล้วจะให้ผู้รับจ้าง
เข้าด าเนินงาน ขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าผลการด าเนินงานนั้นเป็นอย่างไร 

ประธาน      หอดูนก 2 หลัง รวมสะพานฯ ด้วย เงินเหลือ 1.8 ล้านบาท 
     คาดว่าน่าจะไม่ได้ท าแล้ว เพราะท าแล้วไม่ได้ก าไร เข้าใจว่างบประมาณ  
     3 ล้านบาท คือ กิจกรรมทั้งหมด นี่แสดงว่าเป็นงบด าเนินงาน ล้านกว่า 
     บาท ที่เหลือ 1.8 ล้านบาท คงไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้  หอดูนก 
     ท าบนบกด้วย ท าในน้ าด้วย ช่วยติดตามด้วย ถ้าท าไม่ได้ก็ให้ยกเลิก  
     ถ้าไม่เข้ามาท างานก็แจ้งเป็นผู้ทิ้งงานไป จะได้น างบประมาณนี้ไปท า 
     อย่างอ่ืน ช่วยแจ้งเป็นทางการด้วย และควรจะมาชี้แจงด้วยตนเอง 

เลขานุการ     2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูหินจอมธาตุ ต.กุดจับ   
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี งบประมาณ 3,000,000 บาทก่อหนี้ 2,610,000 บาท 
ลงนามในสัญญา 25 กันยายน 2557และมีการแก้ไขสัญญาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของกรมอุทยานเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558  (เริ่มสัญญา 
12 กุมภาพันธ์ 2558 สิ้นสุด 10 สิงหาคม 2558)  เบิกจ่ายแล้ว 
390,000 บาท  คงเหลือ 2,261,000 บาท 

นายชัยวัฒน์ หัศกรรจ์    กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานภูหินจอมธาตุ ได้รับงบ 
หัวหน้าวนอุทยานภูหินจอมธาตุ  ประมาณ 3 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 2,610,000 บาท และลงนามใน 
     สัญญาแล้ว และในขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าด าเนินการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 
      2558 กิจกรรมที่เข้าด าเนินการประกอบด้วย 
      1. ปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าวนอุทยานเนื้อที่ 5 ไร่ 
      2. กิจกรรมก่อสร้างพ้ืนระเบียงบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยว 
      3. กิจกรรมก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง 
      4. กิจกรรมก่อสร้างซุ้ม 4 ซุ้ม 
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  ความก้าวหน้าของการด าเนินการนี้ ประมาณร้อยละ 30        
ซ่ึงหัวหน้าวนอุทยานฯ เป็นผู้ควบคุมงานอยู่และได้เร่งรัดงาน และผู้รับจ้าง
ยังไม่ได้ส่งเรื่องเพ่ือขอเบิกจ่าย คงจะเร่งรัดเพ่ือให้ได้เบิกจ่ายงวดที่ 1     
ในเร็ววันนี้ 

      ขอแก้ไข ข้อ 2 ที่บอกว่า ในวงเล็บ “เริ่มสัญญาวันที่ 12  
     กุมภาพันธ์ 2558  เบิกจ่ายแล้ว 3,900,000 บาท” ความจริงยังไม่ทัน
     ได้เบิกจ่าย เงินจ านวนดังกล่าวคือเงินที่เหลือจากการก่อหนี้ผูกพันซึ่งตก
     ไป เพราะฉะนั้นจะยังคงมีเงินคงเหลืออยู่ตามสัญญา ก็คือจ านวน  
     2.61 ล้านบาทถ้วน จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน      ช่วยเร่งรัดทางผู้รับจ้างเบิกจ่ายตามงวดงาน อย่ารอให้ผู้รับจ้าง
     เบิกครั้งเดียวจะท าให้ผลการเบิกจ่ายน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ผู้รับ
     จ้างเบิกจ่ายตามงวดงานด้วย    

เลขานุการ     2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 

- ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ 
การอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 
4,700,000 บาทเบิกจ่ายแล้ว 2,902,250 บาทคงเหลืออยู่ระหว่าง   
ส่งเอกสารเพ่ือเบิกจ่าย 1,797,750 บาท 

- จัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 300,000บาท เบิกจ่าย
แล้ว 150,000 บาทคงเหลือ 150,000 บาท ซึ่งส่งคืนกลุ่มจังหวัด       
เป็นเงินเหลือจ่าย 

นางสาวพิกุล โมครัตน์    ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี       อุตสาหกรรมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจงานงวดที่ 3 และประธานของ 

การตรวจรับ(หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน)ไปอบรม นปส. จะกลับมา
ประมาณสัปดาห์หน้าก็จะได้ตรวจต่อซึ่งใกล้แล้วเสร็จ 

ประธาน      เบิกไปแล้ว 2.9 ล้านบาท ช่วยติดตามและเร่งรัดดว้ย ตรวจรับงาน  
จะได้เบิกจ่ายอีกงานหนึ่ง อบรมผู้ประกอบการธุรกิจไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณ 300,000 บาท  

นางสาวพิกุล โมครัตน์    เป็นงบบริหารโครงการฯ คงเหลือ 150,000 บาท ฝ่าย 
(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี บริหารไม่ได้ด าเนินการต่อจึงส่งงบคืนกลุ่มจังหวัดฯ โดยท าเป็น 
     หนังสือแจ้งเรียบร้อยแล้ว 
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      จังหวัดหนองคาย 
เลขานุการ  1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ าดินเพียง ต.ผาตั้ ง อ.สังคม        

จ.หนองคาย  6,000,000 บาทเบิกจ่ายแล้ว 5,560,800 บาทคงเหลือ
439,000 บาท 

2. จัดท าพ้ืนที่สัญลักษณ์ของเมือง  (Land Mark) เพ่ือประชา -
สัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณ 23,126,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 6,012,760 บาทคงเหลือ 17,113,240 บาท 

นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ    งบประมาณปี 2557 ยังเหลืออยู่ 2 กิจกรรมที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ าดินเพียง อ าเภอสังคม 
     งบประมาณ 6 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายเข้าระบบแล้ว 5 ล้านบาทเศษ  
     คงเหลืออยู่ 4 แสนเศษ ซึ่งตรงนี้ ยังคงมีอีก 2 กิจกรรมย่อย คือ 
      1. การปรับปรุงห้องน้ าในแหล่งท่องเที่ยวจ านวน 2.6 แสนบาท 
     ได้ส่งเรื่องมาเบิกแล้ว 
      2. ท่อลอดเหลี่ยม จ านวน 1.7 แสนบาท ก าลังอยู่ในระหว่าง 
     การท าเรื่องมาขอเบิกอยู่ที่จังหวัด ซึ่งคาดว่า ก่อนวันที่ 10 เมษายน  
     กิจกรรมนี้คงขอเบิกจ่ายทั้งหมด 

      กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพ้ืนที่สัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) 
     งบประมาณ 23 ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว 6 ล้านบาทเศษ คงเหลือ  
     17 ล้านบาทเศษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งวันนี้ได้ให้หน่วย 
     ด าเนินการคือโยธาธิการจังหวัดมาชี้แจงด้วย 

นายชัยวัฒน์ ภูธิวุฒิ    โครงการนี้ ในตอนนี้ ผู้รับจ้างได้เร่งด าเนินการ ในขณะนี้ได้หมด
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย  สัญญาแล้ว ตั้งแต่วันที่  28  มีนาคม ที่ผ่านมา และคาดว่าตอนนี้งาน  

ส าเร็จได ้ร้อยละ 70  ส่วนอีก ร้อยละ 30 คาดว่าในเวลาอีก 1 เดือน     
จะสามารถส่งงานที่เหลือได้ทั้งหมด ปัญหาอุปสรรคอยู่ที่เรื่องน้ า เป็นการ
ก่อสร้างริมแม่น้ าโขง จะมีช่วง เดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคมที่ผ่าน
มาไม่สามารถเข้าท างาน และไม่สามารถเร่งงานได้  
  ปัญหาข้อที่ 2 เป็นปัญหาของผู้รับจ้างเอง คือทางผู้รับจ้างเอง  
รับงานหลายที่ ขาดสภาพคล่อง ขาดแคลนคนงาน แต่ตอนนี้งานส่วน     
ที่ยากได ้ด าเนินการเกือบแล้วเสร็จแล้ว เพราะฉะนั้นเนื้องานร้อยละ 70 
ที่ยากๆ นั้นเสร็จแล้ว เหลือเนื้องานอีกร้อยละ 30 คาดว่าอีก 1 เดือน   
คงด าเนินงานให้แล้วเสร็จ  
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ประธาน      จ าได้ว่าตอนนั้นหัวหน้ามงคลบอกว่าต้องเสร็จ เพราะว่าจะ 

    จัดงาน แสดงว่าจัดงานแล้ว ก็ยังไม่เสร็จใช่หรือไม่ เหลือเนื้องานอีก 
    ประมาณร้อยละ 30 งานจึงจะเสร็จ ขอให้ติดตามช่วยผู้รับจ้าง เห็นบอก       

ขาดสภาพคล่องด้วย ส่วนใดที่ท างานได้แล้ว ได้ท าการเบิกเงินค่างวดงาน
ไปหมดหรือยัง  

นายชัยวัฒน์ ภูธิวุฒิ    เหลือโครงสร้างส่วนข้างบนเป็นพวกวางแผ่นพ้ืนและเทท็อปปิ้ง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย  แตม่ีโครงสร้างที่ยากนิดหนึ่งคือส่วนด้านหน้าเพราะยื่นเข้าไปในแม่น้ าโขง  

30 กว่าเมตร เหลือเนื้องานอยู่เพียงส่วนนี้เอง ที่เป็นเนื้องานร้อยละ 30 
พยายามช่วย Advanced ให้ผู้รับจ้างมีสภาพคล่องไปก่อน ได้หาหลาย
มาตรการอยู่เช่นกันในขณะนี้ แต่คาดว่าตอนนี้คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แล้ว เพราะเหลือเนื้องานร้อยละ 30 ที่ไม่ยากแล้ว 

ประธาน      ช่วยเร่งรัดงานด้วย จ านวนงบประมาณ 17 ล้านบาทเป็นเงิน 
     จ านวนมาก  

ที่ประชุม     รับทราบ 

     3.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2558 
เลขานุการ  กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 
และเป็นงบพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 12 โครงการ (63 กิจกรรมย่อย)                
319.468 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 324.468 ล้านบาท โดยมีผลการ
เบิกจ่ายภาพรวมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 34.201 ล้านบาท เป็น 63.524 
ล้านบาท (ร้อยละ 19.58) 
 
งบประมาณ ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ
ลงทุน 241.635 32.101             13.28    
ด ำเนินงำน 70.833 28.849             40.73    
รำยจ่ำยอืน่ 12.000 2.574              21.45    

รวม 324.468 63.524           19.58   
 

ประธาน   เรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณในปีนี้ ปีงบประมาณ 2558 
ซึ่ ง เบิกได้ เ พียงร้อยละ 19  หรือเพียง 63 ล้านบาทเท่านั้น เอง            
ท าอย่างไรถึงจะให้มีการเบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้น ไม่ได้สอบถามเป็นราย
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โครงการ ขอฝากทุกๆ จังหวัด รายละเอียดอยู่ในเอกสารแล้ว ท่านช่วยดู
และช่วยเร่งรัดด้วย กิจกรรมใดก่อหนี้ผูกพันแล้วก็เร่งผู้รับจ้าง กิจกรรมใด
ที่ยังก่อหนี้ผูกพัน   ไม่เสร็จไม่ทราบว่าจะมีการขยายเวลาต่อออกไป
หรือไม่ แต่เท่าที่ทราบคือไม่มีการขยายเวลาออกไป แต่อีกไม่นานคงเปิด
โอกาสให้อีก ขอให้ติดตามดูกิจกรรมใดที่ส่งไปแล้ว แต่ยังไม่ดีรับการตอบ
กลับมา ขอให้ช่วยติดตามเร่งรัดด้วย จะได้ท าการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น ส่วน
งบด าเนินงาน ขอให้ท่าน ไปเร่งหน่วยงานที่ด าเนินการเอง ควรจะเร่งรัด
ติดตามหลายหน่วยงาน   ยังนิ่งๆ รวมทั้งจังหวัดอุดรธานีเอง พยายาม
เร่งรัดติดตามอยู่ ส่วนจังหวัดอ่ืนนี้ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว แต่ก็
ไม่ค่อยขยับเขยื้อน ไม่ทราบว่าเป็นผลจากอะไร บางครั้งพูดเตือนกันแรงๆ 
ก็ยังไม่ขยับกัน อย่างผมยกตัวอย่างของเกษตร งานที่เป็นงานด าเนินงาน
งบประมาณหลายล้านทั้ง 2 กิจกรรม ไม่แน่ใจว่ามีเกษตรอยู่รึเปล่า ขอให้
ช่วยเร่งรัดด าเนินการด้วย ถ้าไม่มี ฝ่ายเลขาฯ ต้องติดตาม ต้องเร่งรัดเลย 
แค่งบฝึกอบรมน่าจะเสร็จได้เร็ว แต่ว่ายังค้างอยู่ ยังไม่ได้ เบิกจ่ายสักบาท
เลยมันก็เป็นเรื่องแปลกของจังหวัดอ่ืนๆ ด้วยนะครับ ขอฝากทาง
ส านักงานจังหวัด เผอิญรองผู้ว่าฯ ก็ไม่ได้มา ขอให้หัวหน้าส านักงาน
จังหวัดติดตามด้วย และขอให้ช่วยเร่งรัดเบิกจ่ายให้เร็วหน่อย มิฉะนั้นก็จะ
อยู่ท้ายๆ ที่ประชุมจะแสดงให้เห็นถึงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
จังหวัดอุดรธานี  พอเค้าบอกว่างบกรมจังหวัดและงบยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดฯ เพราะหน่วยงานในสังกัดของส านักงานปลัดกระทรวงที่ก ากับ
ดูแล แม้ว่าโครงการจะกระจายไปอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ก็เป็นหน้าที่ของ
เราจะต้องติดตาม ช่วยแก้ไขปัญหาถ้ามีอุปสรรค ขอฝากทุกจังหวัดไว้ด้วย 
ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงด้วย เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วย ถ้าล่าช้า
เกินก าหนดและไม่มีเหตุจะชี้แจง ก็รบัผิดชอบกันเองละกัน  

 
ที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 จังหวัดหนองบัวล าภูขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เลขานุการ   4.1.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีก่อน
ประวัติศาสตร์ บ้านกุดกวางสร้อย ต าบลบ้านถิ่น อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภู งบประมาณ 9,000,000 บาท (น.ด่วนที่สุด ที่ นภ 
0017.2/3010 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558) 
รายการที่ขอยกเลิก6,082,568 บาท 
 (1) ก่อสร้างซุ้มประตทูางเข้าพิพิธภัณฑ์  400,000 บาท 
 (2) ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์   400,000 บาท 
 (3) ปรับปรุงแหล่งขุดค้นเดิม   282,568 บาท 
 (4) การจัดแสดงภายในอาคาร   5,000,000 บาท
 เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้พ้ืนที่ และเงื่อนเวลาที่ต้องรอการ
ออกแบบงานก่อสร้างตามมาตรฐานของกรมศิลปากร  
เพื่อน าไปด าเนินการ6,082,568 บาท 
 (1) ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแบบลาดยางแอสฟัสติกส์ จาก
สามแยกกุดกวางสร้อย–พิพิธภัณฑ์บ้านกุดกวางสร้อย 5,989,700 บาท 
 (2) ก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี
กุดกวางสร้อย 92,868 บาท  

หัวหน้าส านักงานจังหวัด    ส าหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานประจ าปี  
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 2558 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์  

บ้านกุดกวางสร้อย จะขอยกเลิกรายการจ านวน 4 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
6,082,568 บาท เนื่องจากติดปัญหาในการขอใช้พ้ืนที่ และต้องรอการ
ออกแบบมาตรฐานจากกรมศิลปากร ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากและต้องใช้
เวลาค่อนข้างสูง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านใหม่ ท่านอ านวย ก็เห็นว่า
ประกอบกับมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ท่านได้
ประชุม กบจ. และพิจารณากันแล้วเห็นว่าถ้าหากปล่อยไว้ก็จะไม่ได้ตาม
เป้าของกลุ่มจังหวัดฯ ท่านจึงขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรมนี้  
ซึ่งต้องรอของกรมศิลปากรนี้ออกไป และขอเป็นการก่อสร้างถนนเสริมผิว
จราจรแบบลาดยางแอสฟัสติกส์ ซึ่งไม่ต้องขอกรมศิลป์ฯ จากสามแยก            
กุดกวางสร้อย งบประมาณ 5,989,700 บาท และรวมทั้งมีกิจกรรมใน
เรื่องของการก่อสร้างและติดตั้งป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี     
กุดกวางสร้อย จ านวน 92,868 บาท โดยเปลี่ยนเป็นงบลงทุน จ านวน   
1 รายการ อยากจะน าเรียนว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านต้องการเร่งรัด
การเบิกจ่ายให้รวดเร็ว ท่านจึงด าเนินการขอให้ทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้กรุณา
อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมด้งกล่าวด้วย 
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ประธาน      ต่อด้วย 4.1.2 เลยครับ จะได้พิจารณาทีเดียว 

เลขานุการ    4.1.2 ขอยกเลิก การปรับปรุงทางเดินเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
พานน้อย–วนอุทยานบัวบาน–พระพุทธชยันตีและการขยายเขตไฟฟ้า
 ส่งเสริมการท่องเที่ยวพุทธชยันตีเพ่ือน าไปจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
 แหล่งท่องเที่ยว งบประมาณ 4,237,500 บาท (น.ด่วนที่สุด ที่ นภ 
0017.2/3400 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558) 

   รายการที่ขอยกเลิก ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน  4,237,500 บาท 

   (1) ปรับปรุงทางเดินเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพาน
น้อย–วนอุทยานบัวบาน–พระพุทธชยันตี จากเดิม 4,592,900 บาท  

 ขอยกเลิก 1,732,000 บาท ในส่วนที่ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู 
เป็นหน่วยด าเนินการ  เนื่องจากติดปัญหาอยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขอใช้พื้นที่ 

   (2) การขยายเขตไฟฟ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพุทธชยันตี 
2,505,500 บาทเนื่องจากงบประมาณที่เสนอขอหล่อองค์พระพุทธ-
ชยันตี ส่วนกลางให้ชะลอการด าเนินงานไว้ก่อน จึงไม่มีความจ าเป็นในการ
ขยายเขตไฟฟ้าเข้าแหล่งท่องเที่ยวพุทธชยันตี 

   เพื่อน าไปด าเนินการ โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ4,237,500 บาท 

(1 )  จั ดท าป้ ายประชาสั ม พันธ์ แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วจั ง หวั ด
หนองบัวล าภู  4,237,500 บาท 

   ซึ่งเป็นการน าโครงการ/กิจกรรมอ่ืนที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (Y2) มา
ด าเนินการแทน 

 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด    เป็นการขอยกเลิกโครงการปรับปรุงทางเดินเชื่อมต่อ 
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ซึ่งเดิมนี้เป็น 2 รายการ  

รายการแรกนี้ทางวนอุทยานบัวบานเป็นผู้ด าเนินการ รายการที่ 2
ส านักงานจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ งบประมาณ 1,732,000บาท ซึ่งใน
การด าเนินการวนอุทยานฯ ซึ่ งได้ด าเนินการขออนุ มัติไปแล้วนาน
พอสมควรแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จึงยังไม่ได้เข้าไปด าเนินการ
ท่านผู้ว่าฯ จึงได้เกรงว่าการเบิกจ่ายจะล่าช้า จึงได้ขอยกเลิกโครงการฯ 
รวมทั้งขยายเขตไฟฟ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพุทธชยันตีจ านวนงบประมาณ 
2,505,500 บาทเนื่องจากโครงการพุทธชยันตีนี้ต้องขอทบทวนไปที่ 
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กนจ. อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะรอกันก็ไม่ได้เริ่มด าเนินการสักที เกรงว่าจะ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่รัฐบาลก าหนด ซึ่งปัจจุบันก็ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ถ้าปล่อยล่าช้าไปก็ยิ่งจะเกิดความเสียหายมากขึ้น 
จึงขอยกเลิกกิจกรรมนี้ เพ่ือขอเปลี่ยนเป็นโครงการจัดท าประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ งบประมาณ 4,237,500 บาท
โดยจัดท าป้ายแหล่งท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์จังหวัด งบประมาณ 
4,237,500 บาท ซึ่งเป็นโครงการอยู่ที่ y2 อยู่แล้ว จึงน าเรียนที่ประชุม
ได้กรุณาให้ความเห็นชอบด้วย 

 
ประธาน      ขอเชิญทางฝ่ายเลขาฯ ที่ตรวจสอบรายละเอียดว่าสอดคล้องกับ 

ระเบียบหรือไม่อย่างไร เพ่ือที่จะได้ให้ที่ประชุมช่วยพิจารณา 

 
เลขานุการ     ประกาศ ก.น.จ. เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2554 

ข้อ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่ 

(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) กิจกรรม 
(ข) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
(ค) งบรายจ่าย 
(ง) เป้าหมายโครงการ 
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด มาด าเนินการแทนโครงการเดิม 
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ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2554 

ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ (หัวหน้า  
กลุ่มจังหวัด) มีอ านาจโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน 
ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดท าผลผลิต หรือโครงการตามเป้าหมายที่ระบุใน
เอกสารประกอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเพ่ือเพ่ิมเติม
เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานเชิงบูรณาการ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ 

   ส าหรับประเด็นแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมย่อย ภายใต้
โครงการและกิจกรรมเดิม คือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์
บ้านกุดกวางสร้อย เป็นงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2558 ประเภทงบลงทุนรายการเดียว 9,000,000 
บาทไม่ได้แยกรายการมา จึงสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  แต่ต้องไม่เปลี่ยน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในทางที่ลดลง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ 
เนื่องจากมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแต่อย่างใด   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ประธาน      ถือเป็นการรับทราบ แต่มีข้อสังเกตต้องระวังต่อไปจะไปท า 
อะไรเกี่ยวกับการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กุดกวางสร้อยเช่น ก่อสร้างซุ้ม 
สร้างพิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้น หากจะด าเนินการจะต้องมีความสามารถ 
ความพร้อมในเรื่องแบบหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกรมศิลปากรให้ 
ครบถ้วนเสียก่อน มิเช่นนั้น อาจมีปัญหาลักษณะเช่นนี้อีก 

ส่วนเรื่องถนนที่จะด าเนินการ  ไม่มี ปัญหาเรื่องพ้ืนที่ใช่หรือไม่ 
 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด    ไม่มีปัญหาเรื่องพ้ืนทีเ่ดิมถนนเป็นแบบลาดยางอยู่แล้ว  
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู แต่จะด าเนินการปรับใหม่ ซ่อมแซมถนนใหม่ 

ที่ประชุม     รับทราบ 
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เลขานุการ  ส าหรับประเด็นที่ 4.1.2 เป็นรายการภายใต้โครงการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ซึ่งตาม พ.ร.บ. งบ ประมาณรายจ่าย
ประจ าปี2558 ทั้ง 2 รายการ  และขอเปลี่ยนแปลงโดยการยกเลิก              
เพ่ือไปท าโครงการใหม่ ชื่อโครงการ “พัฒนาประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ”กิจกรรมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ท่องเที่ยว  ตรวจสอบแล้วเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบ
วงเงิน(y2)ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เมื่อ ก.บ.ก. 
เห็นชอบแล้ว สามารถด าเนินการได้เลย แต่มีข้อสังเกตการยกเลิกรายการ
ปรับปรุงทางเดินเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวเข้านิเวศภูพานน้อย งบประมาณ 
4,592,900 บาท แต่ขอยกเลิกเพียง 1,732,000 บาท 

ประธาน  แสดงว่าโครงการปรับปรุงทางเดินเชื่อมแหล่งการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศภูพานน้อยท าไปบ้างแล้วใช่หรือไม่ เฉพาะส่วนที่ไม่มีปัญหาเรื่องติด
พ้ืนที่ แต่ที่ด าเนินการต่อไปไม่ได้ เนื่องจากปัญหาพ้ืนที่ก่อสร้างเข้าไปใน
เขตอุทยานฯ หากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภูตัดสินใจเลือก
อย่างนี้แล้ว ทางนี้ก็ไม่ขัดข้อง แต่ถ้ายังไม่ตัดสินใจ ผมว่ากรมอุทยานฯ 
ผู้ด าเนินการก็คืออุทยานฯ น่าจะแก้ปัญหาเรื่องการติดพ้ืนที่ได้ หาก
ท่านผู้ว่าตัดสินใจอย่างนี้ก็ไม่ขัดข้อง ตกลง 1.7 ล้านบาท ยกเลิกในส่วน
ของการขยายเขตไฟฟ้าพุทธชยันตีก็ยกเลิกเช่นเดียวกัน 

  และที่จะมาท าโครงการใหม่คือป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ติดต้ัง
ทั้งหมด 3 – 4 จุด ใดบ้าง 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด    ขออนุมัติ ก.บ.ก. ก่อนแล้วจึงจะไปด าเนินการ ชื่อโครงการใหญ่
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู คือ โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งในและ 
     ต่างประเทศกิจกรรมการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
     จังหวัดหนองบัวล าภูและขอเปลี่ยนหมวดงบประมาณจากงบลงทุนเป็น 
     งบด าเนินงานด้วย 

ประธาน  ช่วยชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนด้วย เป็นป้ายบิลบอร์ดที่ใดบ้าง 
จุดที่ส าคัญ 3 จุด และระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าจัดจ้าง 4 ล้านบาท 3 – 4 
จุด ระยะเวลาประชาสัมพันธ์ป้ายฯ 1 เดือนนี้ ไดห้รือไม ่ผมถาม
รายละเอียด เพ่ือประกอบให้ที่ประชุมแสดงความเห็นว่าอย่างไรบ้าง 
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หัวหน้าส านักงานจังหวัด    ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ มูลค่า 4,037,500 บาท ระยะเวลา   
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู 3 เดือน โดยมีส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภูเป็นหน่วยด าเนินงาน จุด

ติดตั้ง 4 จุด ได้แก่ 
  จุดที่ 1. ทางด่วนมอเตอร์เวย์สุวรรณภูมิไปพระราม 9 
  จุดที่ 2. ทางด่วนโทลเวย์ จากสนามบินดอนเมืองมุ่งสู่ลาดพร้าว

ดินแดง 
  จุดที่ 3. ถนนมิตรภาพ กรุงเทพฯ – สระบุรี มาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  จุดที่ 4. ถนนราชพฤกษ์ มุ่งไปปทุมธานี-สุพรรณบุรี 
  และจัดท าแผ่นพับโฆษณาประชาสัมพันธ์ขนาด 20.5 x 30 นิ้ว 

กระดาษอาร์ทมัน 4 สี จ านวน 20,000 ชุด มูลค่า 200,000 บาท 
รวมงบประมาณ 4,237,500 บาท 

นายไพรัช นุชิต  มีข้อสังเกตของการตั้งงบประมาณจังหวัดหนองบัวล าภูนั้น 
แทนนายกองค์การบริหาร เป็นปัญหาระหว่างหน่วยงาน ขอเรียนถามหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ 
ส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู มีวิธีการแก้ไขอย่างไร เพราะว่าโครงการแต่ละโครงการที่อนุมัติไปแล้ว 

ภาคประชาชนรับรู้และรอความหวังจากโครงการนี้ ควรจะแก้ปัญหา
อย่างไร ระดับจังหวัดคงแก้ปัญหาไม่ได้ แต่ข้างบนจะรู้เรื่อง หน่วยงานต่อ
หน่วยงานท าไมถึงช้า นี่คือประเด็นที่หนึ่ง 

  ส่วนประเด็นที่  2หนองบัวล าภูที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 
กรรมการบริหารจังหวัดบูรณาการได้ผ่านความเห็นชอบแล้วหรือยัง ขอ
อนุมัตทิี่กลุ่มจังหวัดฯ แล้วจึงไปขอความเห็นชอบในภายหลัง 
 ประเด็นที่ 3 ป้ายประชาสัมพันธ์ 4 ล้านกว่าบาท ผลที่ได้คือ
ป้าย แต่ผลประโยชน์ที่จะลงหนองบัวล าภูมันได้แค่ไหน มีการประเมิน
ไหม และป้ายกุดกวางสร้อยก็อยู่ในงบ 9 หมื่นบาทก็มี แล้วจะไปท าที่ไหน 
อยากจะเรียนถาม  

ประธาน  ในส่วนนี้ เราพยายามซักถามว่า ก่อนที่จะท า ก็จะต้องมีการ
เตรียมการให้ดี หน่วยงานที่จะท า ความพร้อมต่างๆ ทั้งเรื่องแบบแปลน 
และเรื่องของพ้ืนที่ เพราะส านักงบประมาณถามเรามาแบบนี้มาตลอด 
เพราะว่าเราเปลี่ยนบ่อย และเหตุผลก็คือ ไม่พร้อม แต่ว่าเวลาเค้าจะ
อนุมัติ เค้าก็จะถามเรา เราก็บอกพร้อมทุกที พอถึงเวลาแล้ว เราท าไม่ได้ 
หรือมีปัญหาอุปสรรค ก็อย่างที่ท่านว่า เป็นตัวแทนประชาชนในพ้ืนที่ 
ชาวบ้านเค้าก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไร แต่เค้ารับรู้รึเปล่า ได้มีการพูดคุย
ในคณะกรรมการของจังหวัดหรือไม่ เรื่องนี้ผมไม่ทราบ ทางจังหวัด
หนองบัวล าภูจะตอบได้ไหมครับ และจะชี้แจงประชาชนในเรื่องที่จะ
เปลี่ยนไปท าป้ายนี้ ผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไร จะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน            
นี่ต้องให้ผู้แทนทางจังหวัดหนองบัวล าภูช่วยอธิบายด้วย และขอฝากที่
ประชุมช่วยกันพิจารณา  
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หัวหน้าส านักงานจังหวัด  ขออนุญาตน าเรียนที่ประชุมว่า จังหวัดไดน้ าเรื่องเปลี่ยนแปลง 
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู รายการโครงการต่าง ๆ เข้าที่ประชุม ก.บ.จ. มาแล้ว 2 รอบ คือ รอบ

แรกเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2558 เรียบร้อยแล้วครับ 

  ในส่วนของผลที่จะได้รับ ผมขอกราบเรียนที่ประชุมนะครับว่า
จังหวัดหนองบัวล าภูอยู่ตรงกลางระหว่างจังหวัดอุดรธานีและเมืองเลย 
เวลาคนคิดจะมาแถบนี้ก็คิดท่ีจะมาแต่อุดรธานีหรือเมืองเลยเหมือนเค้าไม่
รู้ว่ามีจังหวัดหนองบัวล าภูอยู่ตรงนี้ ไม่มีการแวะพัก มันเหมือนกับว่าเรา
เป็นทางผ่านซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไร ทั้งๆ ที่เรามีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งถ้ า
เอราวัณ มีอะไรที่สวยงาม มีความรู้สึกว่าคนที่มาก็จะมุ่งไปที่เลย จากเลย 
ก็ไม่ได้แวะจังหวัดหนองบัวล าภู แล้วไปอุดรธานี หนองคาย จังหวัดเรา
เป็นทางผ่าน ท าอย่างไรเราถึงจะท าให้เขาแวะพัก ส าคัญมากเรื่องนี้ ท า
อย่างไร เราเป็นจังหวัดน้องใหม่ อายุ 21 ปีนะครับ ก็เป็นความพยายาม
ของจังหวัดนะครับ ที่จะด าเนินการให้เขารู้จักหนองบัวล าภูว่ามีอะไรดี
บ้าง อย่างน้อยไปเลยก็มาแวะ หรือพัก หรือเที่ยวตรงนั้นตรงนี้บ้าง เพ่ือ
จะน ารายได้มาสู่ประชาชนในพื้นท่ี ในภาคของการบริการนะครับ ถ้าท่าน
จะให้ผมด าเนินการประเมิน เดี๋ยวผมก็จะลองไปดูว่า คนที่ผ่านเส้นทาง
สุวรรณภูมนิี้มีจ านวนเท่าไหร่เวลาเข้า-ออกสุวรรณภูมินี้ มีจ านวนเท่าไหร่ 
เราจะตั้งป้ายอยู่ตรงนั้น และเฉลี่ยออกมา คงจะได้คร่าวๆ อยู่นะครับ 
เป็นจ านวนเท่าไหร่ที่ได้รับรู้  รับทราบจังหวัดหนองบัวล าภูนี้  มีป้าย
บิลบอร์ดอยู่ตรงนั้น ตั้งแต่อยู่มาจังหวัดหนองบัวล าภูไม่มี ไม่เคยท าป้าย
บิลบอร์ดเลย ไม่เคยมีป้ายไปประชาสัมพันธ์ ไม่เคยมีอะไรเลย เรามี
ความคิดเห็นว่าเราควรจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะไปสอดคล้องอยู่กับแผน
แม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2558 ด าเนินการจ้าง 
มข. อยู่ มันจะไปสอดรับกันซึ่งเราจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ไปก่อนซึ่ง
เสร็จแล้วพอแผนท่องเที่ยวในปี 2558 เสร็จ เราจะไปของบประมาณใน
ปี 2560 ซึ่งจะมีแบบ มีรายละเอียดที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 
2 จุด แบบมาตรฐานของการท่องเที่ยวเลย มันจะสอดรับกัน เรา
ประชาสัมพันธ์ไปก่อน แล้วก็ท าแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในปี 
2558 เสร็จแล้วเราจะด าเนินการในปี 2560 ซึ่งจังหวัดก็พยายามที่จะ
ท าอย่างไรให้เค้ามาแวะพักจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มี
อะไรเลยใน 6 อ าเภอ ใครอาจจะไม่รู้จักก็ได้ ตอนนี้เราพยายามจะเปิดตัว
เราเองไปสู่สากล การใช้ค านี้เกินไปไหมครับ ไปสู่สิ่งที่คนผ่านไปผ่านมา
อาจจะได้รู้จักเราบ้าง ก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับ ขอความ
เมตตาจากท่านผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภูด้วยครับ 
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นายไพรัช นุชิต  เมื่อเช้านี้จังหวัดหนองบัวล าภูมีสภาประชาชนคนรักหนองบัว 

เมื่อเช้าได้ถกกัน องค์ประกอบกรรมการกลุ่มจังหวัดฯ หรือ จังหวัด 
จะต้องมีภาคเอกชนใช่ไหมครับ เค้าก็ยืนยันฝากให้ผมมาเรียนหัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดฯ หนังสือไม่ได้ถูกเชิญนะครับ ทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้ง
หอการค้าจังหวัดหนองบัวล าภูเค้ายืนยันครับ อันนี้เค้าฝากให้พูดในที่
ประชุม  

  ทีนี้ผมอยากกราบเรียนประเด็นการก่อสร้างพุทธชยันตี ก็ไม่ใช่
ความผิดของท่านผู้ว่าฯ หรือของหัวหน้าส านักงานจังหวัดฯ ยังไม่ได้ย้าย
มา ช่วงนั้นสมัยผู้ว่าฯ ระพีก็น างบกลุ่มจังหวัดฯ ไปร่วมก่อสร้างกับงบ
บริจาค ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณฯ เค้าไม่ได้ห้าม เค้าไม่ได้
บอกว่าใช้ได้ แต่จังหวัดหนองบัวล าภู ได้น าเอาทั้ง 2 งบ มาละเลงด้วยกัน 
ก็เป็นปัญหา ผมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัด ผมก็ร้องไป 
ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดท าหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ให้
ห้ามข้อเท็จจริง ถามหน่วยงานที่ให้ค าตอบที่ถูกต้องว่างบ 2 อย่างมาใช้
กันได้หรือไม่ ถึงตอนนี้ระยะเวลาเกือบ 1 ปี แล้วยังไม่ตอบ ผมก็อยาก
ฝากกลุ่มจังหวัดฯ ครับ โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี จะอนุมัติต้องดู
รายละเอียดว่าเริ่มต้นมาจากอะไร การกระท าอย่างนั้นเป็นช่องว่างให้เกิด
การคอรัปชั่นได้นะครับ ถ้าผมเป็นหัวหน้างานไปบอกชาวบ้านให้ท าผ้าป่า
มาสมทบกับงบแผ่นดินได้ไหม มันก็สบายสิครับ อันนี้เป็นประเด็นนะครับ 
ผมฝากในการพิจารณางบกลุ่มจังหวัดฯ นี้ จะไปท าอะไรมันต้องมี
ข้อเท็จจริง ความจริงเป็นองค์ประกอบนะครับ ประเด็นนี้เป็นประเด็น
ส าคัญนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธาน  ทางเลขานุการตอบประเด็นนี้ของท่านไพรัชได้ไหม เรื่องน างบ
บริจาคส่วนหนึ่งกับงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดฯ ส่วนหนึ่งนี้มาท าได้ไหมใน
ระเบียบของการบริหารจังหวัดบูรณาการ มีข้อห้าม หรือข้อเขียนไว้อะไร
ไหม 

เลขานุการ  ตอนที่ ของบประมาณ กลุ่ มจั งหวัดฯ ไม่ทราบว่ ามี งบที่
ภาคเอกชนสมทบด้วย จึงได้พิจารณาในส่วนที่ใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัด
ฯ เท่านั้น ในส่วนที่มีงบบริจาคมาสมทบด้วย ถ้าจะมีก็ไม่ผิด  เช่น เสนอ
โครงการดังกล่าว 10 ล้านบาท โดยใช้งบกลุ่มจังหวัดฯ 5 ล้านบาท และ
เป็นงบที่เอกชนสมทบ 5 ล้านบาท ยิ่งจะเป็นการดีเป็นงบประมาณ
ลักษณะบูรณาการที่ส่วนกลางต้องการจะเห็นสรุปว่าเราจะพิจารณา
เฉพาะทีข่อในส่วนของกลุ่มจังหวัดฯ เท่านั้น งบบริจาคเราไม่มีอ านาจ  



~ 22 ~ 
 
ประธาน  คือตอนช่วงนั้นตัวผมก็ยังไม่ได้มาอยู่นะครับ ตอนที่พิจารณางบ

พุทธชยันตี เราก็พิจารณางบที่ขอกับทางราชการ เราก็ไม่ทราบในเรื่อง
ของการบริจาคนี้ เท่าไหร่ อย่างไร เพราะว่าเราก็ไม่ได้ก้าวล่วงเข้าไปใน
ส่วนนั้น ส่วนของจังหวัดก็คือเรื่องของจังหวัดที่จะบริหารจัดการกัน เราดู
เฉพาะส่วนที่เป็นงบประมาณ เช่น ทางเดินเชื่อม ฯลฯ ก่อนหน้านั้นจะมี
อะไรบ้าง เรื่องขยายเขตไฟฟ้า ผมยกตัวอย่างของปีนี้ ที่มีปัญหาบอกว่า
ท าไม่ได้ ผมบอกว่าต้องมีการเริ่มต้นก็คือ ตรวจสอบกันให้ดีเสียก่อนว่า
สามารถท าได้ในพ้ืนที่ และมีแบบมีอะไรเรียบร้อยก็ท า แต่ว่าในส่วนข้าง
ในลึกๆ ที่มีการพูดคุยกันในเวทีของทางจังหวัด ก็ขอให้เป็นเรื่องภายใน 
ทางกลุ่มจังหวัดฯ ไม่ได้เข้าไปขนาดนั้น แต่ถ้ามีปัญหากันก็ทางจังหวัด
น่าจะมีการพูดคุยกัน เปิดเวทีคุยกันเสียก่อนให้จบก่อน ขอเชิญหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภูครับ 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด  ขอบพระคุณท่านประธานที่เคารพนะครับ ขออนุญาตน าเรื่องนี้ 
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู ไปประสานภายใน เพ่ือให้มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ตรงกันนะครับ

กระผมหัวหน้าส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภูมาแทนท่านผู้ว่าฯ ก็ขอรับ
เรื่องนี้ไปสร้างความเข้าใจในระดับจังหวัดต่อไป ขอบพระคุณมากครับ 

  ส าหรับกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เป็นงบประมาณของกลุ่ม
จังหวัดฯ ไม่เก่ียวกับงบบริหารจัดการ 10 ล้านบาทของจังหวัดไม่ได้เกี่ยว
กันครับ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในส่วนของกลุ่มจังหวัดด้วยครับ 

ประธาน  ในส่วนที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงโดยน างบประมาณ 2 รายการ 
ยกเลิกในส่วนที่ท า ไม่ ได้นะครับ ทั้ ง 2 รายการนี้มาท าเรื่องป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ ในเรื่องนี้ท่านต้องชี้แจงนะครับ เมื่อกี้ท่านชี้แจงไปแล้ว
เรื่องเหตุผลความจ าเป็นว่าจ า เป็นจะต้องให้ประชาชน รวมทั้ ง
นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรู้จักจังหวัดหนองบัวล าภูบ้าง ได้ไปท าป้าย
ประชาสัมพันธ์บิลบอร์ดจุดส าคัญในกรุงเทพมหานคร ในส่วนนี้ ท่านต้อง
มีการประเมินว่ามีคนรับรู้รับทราบเท่าไหร่ และก็ประเมินตัวเองว่า คน
ที่มาเที่ยวในจังหวัดหนองบัวล าภูนี้ ที่เค้ามาแวะพักนั้นเพ่ิมขึ้นมากน้อย
แค่ไหนจากปีท่ีผ่านมา จากปีที่แล้ว เพราะเราจะท าในปี 2558 นี้ใช่ไหม
ครับ ก็คงจะประเมินในแง่มุมนี้ด้วยว่านักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น เพราะเค้ารู้จัก
เรามากขึ้น ส่วนอีกอันหนึ่งที่ต้องท าคู่ขนาน ท่านบอกมาแล้ว จะมีการตั้ง
งบประมาณใน ปี 2560 ก็คือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เราพยายามท า 
เหมือนเราไปเชิญเค้ามาแล้ว เราจะต้องพัฒนาให้ดีด้วย มาแล้วเค้า
ประทับใจอะไรต้องเป็นเรื่องที่จังหวัดต้องท าเองภายใน และขอให้ท า
ข้อสังเกตของที่ประชุมมาปรับปรุงแก้ไข 
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  สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่มันมีปัญหาเพราะว่าหน่วยราชการ

ที่ตั้งของบประมาณในการด าเนินงานนี้ ต้องเตรียมการตั้งแต่ต้นถึงความ
พร้อมเรื่องของพ้ืนที่ เรื่องของแบบที่ก่อสร้าง 

  เรื่องที่ 2 ที่จะท าเรื่องป้ายนี้ ก็เรื่องของความคุ้มค่า เรื่องของมี
การประเมินหรือไม่ ท่านก็ได้ชี้แจงมาว่าได้ประเมิน โดยจะประเมินของ
การรับรู้ รับฟัง รับทราบ เห็นป้าย รับรู้ เรื่ องของแหล่งท่องเที่ยว
หนองบัวล าภู เพ่ือให้คนแวะเที่ยวและเตรียมการที่จะพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพ่ิมเข้าไปโดยประเมินจ านวนของนักท่องเที่ยวที่จะ
เพ่ิมขึ้นในปีต่อไป ถ้าลักษณะอย่างนี้ เฉพาะโครงการนี้ คณะกรรมการไม่
ติดใจนะครับ 

  แต่ว่าส่วนเรื่องเก่า ก็ทางหัวหน้าส านักงานจังหวัดเรียนท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด ให้มีเวทีที่พูดคุยชี้แจงกันและกันเรื่องเดิม ทางเราก็ไม่เข้า
ไปยุ่งนะครับ   

เลขานุการ   เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามนัย
ประกาศ ก.น.จ. วันที่ 11 ตุลาคม 2558 ข้อ 1 (2) ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดมาด าเนินการแทนโครงการเดิม เมื่อ 
ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้วให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คือ เป็นอ านาจของหัวหน้า
กลุ่มจังหวัด ในการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบ
รายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน (แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ ด าเนินการตามระเบียบ  

 4.2 จังหวัดเลยขอเปลี่ยนชื่อกิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 211 cs 0405 ตอนปากชม-เชียง
คาน ระหว่าง กม.183+700-กม.184+300 (น.ด่วนที่สุด ที่ ลย 
0017.2/174 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558) 

เลขานุการ   จังหวัดเลยขอเปลี่ยนชื่อกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ 
โลจิสติก์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

 จากเดิม  ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวง
หมายเลข 211 cs 0405 ตอนปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.
183+700-กม.184+300งบประมาณ 15,855,600 บาท 
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 เป็น  ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 

211 cs 0202 ตอนปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.183+700-กม.
184+300งบประมาณ 15,855,600 บาท 

   เนื่องจากเป็นการผิดพลาดทางธุรการ ลงช่วงงานผิดพลาด 

นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว   ในส่วนของจังหวัดเลยนะครับ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย     รายจ่ายประจ าปี 2558 ในงบกลุ่มจังหวัดฯ ในส่วนของชื่อกิจกรรม 

ตามโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่อ ง เที่ ย วกลุ่ มจั งหวั ดฯ  จาก เดิ ม  กิ จกรรมปรับปรุ งทางหลวง             
เพ่ือสนับสนุนทางหลวงหมายเลข 211 cs 0405 ตอนปากชม -     
เชียงคาน งบประมาณ 15,855,600 บาท ขออนุญาตเปลี่ยนเป็น
ปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 211 
cs 0202  ตอนปากชม-เชียงคานงบประมาณเท่าเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่า   
จะเปลี่ยนเฉพาะ cs 0405 ไปเป็น cs 0202 เหตุผลความจ าเป็นก็คือ   
มีความผิดพลาดทางธุรการ ในส่วนของการลงช่วงงานผิดพลาดครับ      
จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประธาน   ประเด็นนี้คงไม่มีปัญหานะครับ ให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้แก้ไข
ให้ถูกต้อง และทางฝ่ายเลขานุการจะได้ด าเนินการไปตามระเบียบ 

มติที่ประชุม     เห็นชอบด าเนินการตามระเบียบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1 การส่งหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม ก.บ.ก. 
ประธาน      ขอให้ทางเลขานุการช่วยตรวจสอบการส่งหนังสือเรียนเชิญเข้า 
     ร่วมประชุม ก.บ.ก. ที่ท่านไพรัช นุชิต ได้กล่าวว่าส่วนใหญ่ภาคเอกชน 
     ไม่ได้รับหนังสือเชิญ 

นายไพรัช นุชิต  ทางสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดหนองบัวล าภู ฝากให้
ถามว่าไม่ได้รับหนังสือ  ข้อเท็จจริง ตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษาหอการค้า
จังหวัดหนองบัวล าภูก็ไม่ได้รับ ท าหนังสือท้วงติงถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
หนองบัวล าภูเป็นประจ าครับ ภาคองค์กรเอกชน ภาคสังคม ถ้าคนไหน
พูดมาก หรือรู้มากจะไม่ได้รับหนังสือครับหนองบัวล าภูจะเป็นอย่างนั้น
ครับ สมัยก่อนนะครับ ไม่ใช่สมัยท่านหัวหน้าส านักงานจังหวัดนะครับ  
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หัวหน้าส านักงานจังหวัด  อย่างนี้ละกันครับ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา เวลาเชิญประชุมนี้ก็ให้ 
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู ทางกลุ่มจังหวัดฯ ส่งหนังสือไป แล้วส าเนามาแล้วผมจะแฟ๊กซ์ไปให้อีก

ครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ เพ่ือประสาน หรือไม่ก็เมื่อผมได้รับหนังสือผมก็
จะโทรบอกเค้าเลยว่ามีการประชุมอีกทางหนึ่งนะครับ เอาอย่างนี้ก็แล้ว
กันนะครับ 

นางวัฒนา พิธรัตน์   ขออนุญาตเรียนถามว่าภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวล าภูจ าได้ว่า
เป็น คุณไพเราะจิต มาในนามขององค์กรเอกชน ขณะนี้ไม่ทราบว่ามีท่าน
ใดมาแทน 

 

นายพรพิทักษ์ อ ามาตทัศน์  ขออนุญาตชี้แจงประเด็นคุณแม่ไพเราะจิต จังหวัดได้ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ภาคเอกชนที่เป็น ก.บ.จ. ของจังหวัด คัดเลือกตัวแทนเพ่ือเป็น ก.บ.ก. 
ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู              ซึ่งคุณแม่ไพเราะจิต ขอถอนตัวครับ คุณแม่จะเป็น ก.บ.จ. ก็เลยแต่งตั้ง 
     ท่านอ่ืนแทนครับ ขออนุญาตชี้แจงครับ 

 

เลขานุการ  องค์ประกอบของคณะบริหารงานกลุ่มจังหวัดฯ หรือ ก.บ.ก. 
ปรากฏตามมาตรา 12 ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551คือ  

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ เป็นประธานกรรมการ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ จังหวัด 

ละไม่เกิน 2 คน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ทุกจังหวัดเป็น

กรรมการ  
นายกเทศมนตรีในกลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดละ 1 คนเป็นกรรมการ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่มจังหวัดฯ จังหวัดละ 1 คน 

เป็นกรรมการ  
ผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการ 
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการ 
จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

เฉพาะ ให้คณะกรรมการตามวรรค 1 ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
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ส าหรับผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดๆ ละ 2 คนที่มี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งและผู้แทนภาคประชาสังคมนี้ ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจั งหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การก าหนดองค์กร                 
ภาคประชาสังคมอ่ืนและการก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา     
ซึ่งผู้แทนฝ่ายต่างๆ ใน ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. ข้อ 8 จ านวนกรรมการ ก.บ.ก. 
ซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดละ 2 คน (ข้อ 9 จังหวัดประชุม 
ก.บ.จ. เฉพาะภาคประชาสังคมคัดเลือกกันเอง) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  
2 คน (ข้อ 10 ประกอบด้วยประธานหอการค้ากลุ่มจั งหวัดและ
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด) 
 สรุปว่า ประธานหอการค้าจังหวัดและประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภู ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ ก.บ.ก. 

ประธาน  ขอบคุณครับที่ช่วยอธิบาย เพราะว่าถ้าได้รับคัดเลือกเป็น
กรรมการแล้ว ไม่ได้รับหนังสือก็ควรแก้ไขนะครับฝ่ายเลขาฯ แต่ถ้าไม่ได้
เป็นกรรมการก็ไม่เป็นไร ชี้แจงให้ทราบ ข้อสังเกตคนไม่มาประชุมเยอะ
พอสมควร โดยเฉพาะกรรมการภาคประชาชนรวมทั้งเครือข่ายต่างๆ ควร
พิจารณาดูว่ามีปัญหาเรื่องการส่งหนังสือหรือไม่ หรือว่าไม่สะดวกเข้า
ประชุม อาจไม่สะดวกหรืออย่างไร ส่วนหนึ่งไม่ใช่ราชการเบี้ยประชุมได้
ไม่มาก อาจเป็นสาเหตุให้ไม่สะดวก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 
หรือที่ต่างๆก็ตามหากติดราชการก็ไม่เป็นไร หากติดราชการทุกครั้งก็คง
จะผิดปกติเหมือนกัน ขอเรียนชี้แจงท่านไพรัช ว่าที่เค้าไม่ได้รับเลือกเป็น
กรรมการกลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งแต่งตั้งกันตามกฎหมายของการบริหารจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดฯ ก็ชี้แจงให้ทราบ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 5.2 การแข่งขันจักรยานนานาชาติ 

ประธาน  เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 2 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคายและ
จังหวัดอุดรธานี จะมีผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานนานาชาติ เข้ามา
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่จังหวัดโคราชไปทางอิสานใต้ 
และวนเลาะล าโขงจากจังหวัดอุบลราชธานี ไปจังหวัดอ านาจเจริญ 
จังหวัดมุกดาหาร และวนมาทางจังหวัดสกลนคร มาทางจังหวัดหนองคาย 
จะเข้ามาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเราวันที่ 6 เมษายน2558 โดยเริ่มแข่งขัน
ในตอนเช้าวันที่ 6 เมษายนที่จังหวัดหนองคาย และวนไปตามเลียบริมน้ า
โขง ผ่านเข้าจังหวัดอุดรธานี ผ่านเส้นทาง อ าเภอนายูง อ าเภอน้ าโสม
อ าเภอบ้านผือ อ าเภอกุดจับ และมาทีจ่ังหวัดอุดรธานีปลายทางในวันที่ 6 
เมษายน อีกรายการหนึ่ง ส าหรับการแข่งขันจักรยานชาย ระยะทาง                
แต่ละรอบจะมีสะสมรอบประมาณ 200 กว่ากิโลเมตร และมีการแข่งขัน
จักรยานหญิง  ในวันที่  8 เมษายน จุด เริ่ มต้นที่ จั งหวัด อุดรธานี                         
ผ่านเส้นทางต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี  ต าบลหนองสองห้อง 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เลี้ยวไปทางท่าบ่อ และวนไปเข้าจังหวัด
หนองคาย เข้าเส้นชัยที่จังหวัดหนองคาย และพัก 1 วัน ในวันที่ 10 
เมษายน ออกจากจังหวัดหนองคายกลับมาที่จังหวัดอุดรธานี  เส้นทาง
ปรับไปทางอ าเภอเพ็ญ และอ้อมมาทางต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี 
ส าหรับระยะทางการแข่งขันจักรยาน 90 กว่ากิโลเมตร ระยะทางการ
แข่งขันจักรยานชาย 200 กว่ากิโลเมตร เรียนให้ทราบเรื่องของเส้นทาง
นะครับ ทางจังหวัดหนองคายและทางจังหวัดอุดรธานี ในช่วงบ่ายจะมี
การแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาช่วยกัน
เชียร์ ส าหรับการแข่งขันนานาชาติมีชาวต่างชาติมาร่วมด้วย จ านวน
จักรยาน 100 กว่าคัน รวมทั้งทีมคนไทยด้วย ผู้ติดตามและรถที่ตาม
จ านวนหนึ่ง จ านวนผู้ติดตามร่วม 400 – 500 คน จะเป็นคาราวานไป 
ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ผ่านหมู่บ้าน ผ่านแหล่งชุมชน ก็ช่วยกันชม ช่วยกัน
เชียร์ ในนามภาพรวมของประเทศไทย แวะพักที่จังหวัดหนองคายจังหวัด
อุดรธานีด้วยนี่ เป็นตัวอย่างหนึ่งหากท าได้ ถ้าเป็นเส้นทางจักรยาน     
เดี๋ยวนี้คนนิยมเยอะ วนไปทางจังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย เลียบ
แม่น้ าโขงนะครับ จัดกันเองก็ได้ หรือระดับนานาชาติถ้าเรารู้ล่วงหน้า 
เส้นทางต่างๆ ขอให้เค้าขยับขยายเพ่ือจะได้เป็นวงรอบ และทุกจังหวัดจะ
ได้ประโยชน์ด้วย เราก็ได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย แต่ว่าแม้ว่าจะ
ไม่ได้ผ่านนะครับ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนี้ ผมไม่แน่ใจที่ ททท. ของอุดรธานีได้ท า
ไว้มีครบถ้วนหรือเปล่า น าไปแจกจ่าย อย่างน้อยคราวนี้เค้าอาจจะไม่ได้
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แวะ แต่ว่าก็จะมาเที่ยวในคราวต่อๆ ไป ที่ส าคัญคือการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลต่างๆ ของทุกจังหวัด เราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติที่ มา
เป็นนักท่องเที่ยวได้รับทราบด้วย และดูแลในความปลอดภัยต่างๆ             
ตามเส้นทางนะครับ เมืองไทยนี้ได้หยุดสถิติโลกมาหลายรายการแล้ว ไม่
ว่าจะเป็นนักวิ่ง  นักจักรยาน จดสถิติที่ เมืองไทยนะครับ อุบัติ เหตุ
เยอะแยะเลยคงแจ้งให้ทราบเป็นเรื่องอ่ืนๆ ส าหรับในพื้นที่ต่างๆ ครับ  
 

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

 5.3 ขอย้ าเรื่องการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประธาน  เรื่องการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งไม่ได้พูดถึงรายละเอียดมากนัก ทุกท่านมี
บัญชีโครงการของทุกท่านเองแล้วนะครับ ช่วยไปเร่งรัดด้วย โดยส่วนใหญ่
งานต่างๆ จะได้ตัวผู้รับจ้างแล้วขอความร่วมมือเกี่ยวกับการก าหนดงวด
งานงวดเงิน ขอให้ประสานผู้รับจ้างเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น ไม่ใช่ท าเสร็จทั้ง
หมดแล้วถึงจะมาเบิก เบิกแบบนั้นงานก็จะไม่คืบหน้า ทางหัวหน้า
ส านักงานจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการนะครับ แต่ละส่วนทุกๆท่าน 
ช่วยไปดูโครงการของท่านเองว่าท าอย่างไรจะสามารถเบิกค่างวดงานได้
เร็วขึ้น เมื่อจบแต่ละงวดงานควรจะเบิกได้ จะได้ก้าวหน้าไป เพราะว่าเรา
ยังไม่ได้ตามเป้าหมายครับ ไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมาแล้วนี้ ต่อไปทุกเดือน 
ไม่ต้องรอไตรมาสนะครับ จะมีการเร่งรัดติดตามตลอด ขอให้ท่านช่วยไป
หาวิธีการบริหารโครงการให้เร็วขึ้น ให้มีการเบิกจ่ายเร็วขึ้น การเบิกจ่าย
เร็วขึ้นช่วยไปกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ของจังหวัดด้วยนะครับ ประชาชน
ก็ได้รับประโยชน์ด้วย เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลย้ ามาอยู่เรื่อย ช่วยไปเร่งรัด
ไปด าเนินการ ของจังหวัดอ่ืนๆ มีอะไรจะกล่าวในที่ประชุมไหมครับ 
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 5.4 ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย  

นายสมหวัง อารีย์เอ้ือ  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด 
(แทน)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หนองคาย การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 188 ปีเมืองหนองคาย”   

เป็นการครบรอบ 188 ปี เมืองหนองคาย ซึ่ งจัดงานวันที่  1 – 5 
พฤษภาคม 2558 มีกิจกรรมที่ส าคัญๆ ยกตัวอย่าง การแข่งขันพรีโอ
ลิมปิควอลเล่บอลชายหาดซึ่งมี 8 ชาติเข้ามาร่วมแข่งขันที่สนามกีฬาหลัง
โรงแรมรอยัลแม่โขง ตรงชายหาดเป็นแม่น้ าโขง นอกจากนั้นจะมีการจัด
แสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ มีการจุดพลุลุ่มน้ าโขง จึงขอเชิญชวน
ข้าราชการทุกท่านได้ไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคาย ขอบคุณครับ 
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 5.5 งาน Ha Long Carnival 2015 

ประธาน  ขอแจ้งให้ทราบเรื่องที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ได้ไปเปิดตลาด 
ที่ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งไปท าความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน     
ทีป่ระเทศลาว ประเทศเวียดนามแล้วจะเชิญทางส่วนราชการของจังหวัด
ร่วมด้วย ไปด้วยกันซึ่งได้คุยกันว่าจะไปฮาลอง งานฉลองปลายเดือนนี้   
ซึ่งจะเชิญจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ของเราไปด้วย มีการแสดงที่เป็น
จุดเด่นๆ ของทั้ง 5 จังหวัดนี้ไปด้วย จังหวัดอุดรธานี มีระบ าบ้านเชียง 
เรื่องของผีตาโขนของเมืองเลย เรื่องของคีตมวยไทยของจังหวัด
หนองบัวล าภู เรื่องของจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายคือเรื่องของ
ร าพญานาค ท่านไปดูและเตรียมความพร้อมด้วยครับ การซักซ้อมอะไร
ต่างๆ โดยเฉพาะให้ทางจังหวัดหนองคาย ท่านวัฒนธรรมจังหวัด
หนองคายเป็นผู้เขียนบท ขอฝากท่านหัวหน้าส านักงานจังหวัดช่วยตาม   
ดูงานให้ด้วย ในส่วนของจังหวัดหนองบัวล าภูท่านก็ไปดูแลด้วย        
และแจ้งรายชื่อต่างๆ แต่ของทางเวียดนามยังไม่มีการตอบกลับมา       
ให้กลุ่มจังหวัดฯ ติดตามด้วย และต้องขออนุญาตไปต่างประเทศด้วย   
การน าสินค้าไปจ าหน่ายของพาณิชย์จังหวัดก็มีใช่หรือไม่ ในกลุ่มจังหวัดฯ 
มีหรือไม่จะกล่าวอะไรไหมครับ ไม่มีใช่ไหมถ้ามีก็น า OTOP ของกินของ
ใช้ของแต่ละจังหวัดไปด้วย ไปขายไปประชาสัมพันธ์กันด้วย เราจะได้
ท างานร่วมกันนะครับ คิดว่าน่าจะหมดแล้ว จังหวัดบึงกาฬมีอะไร       
จะกล่าวไหมครับ เชิญท่านอ่ืนๆ ครับ มีอะไรจะกล่าวไหมครับ จริงๆ แล้ว
ที่นัดประชุมเพราะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการนี้ เราจะได้พิจารณากัน ถ้า
แต่ละจังหวัดมีข้อขัดข้องต้องการให้กลุ่มจังหวัดฯ ได้ประชุม ได้พิจารณา
อะไร สามารถน าเสนอมาได้นะครับ ผมว่าเราประชุมกันบ่อยก็ได้ หรือเรา
จะแลกเปลี่ยนกันไปประชุมในพ้ืนที่ จังหวัดใครอยากเป็นเจ้าภาพต้อนรับ
ก็ยินดีนะครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ ขอปิดการ
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.   
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