รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก)
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 6 / ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐น.
ณ หองลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
***************************************
ผูมาประชุม
1. นายแกนเพชร ชวงรังษี
2. นายเทวัญ สรรคนิกร

ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานกรรมการ
รองผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
รองประธานกรรมการ
แทนผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
3. นายเอกชัย รัตนโสภา
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
รองประธานกรรมการ
แทนผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู
4. นายพรพิทักษ อํามาตทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
รองประธานกรรมการ
แทนผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
5. นายสุธี
ศรีทัศจันทา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
รองประธานกรรมการ
แทนผูวาราชการจังหวัดเลย
6. นายสุขพล อินตาพรม
เกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
7. นายบรรเจิด สิทธิจู
แทนผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 5
กรรมการ
8. นางวราภรณ อิ่มแสงจันทร แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองคาย
กรรมการ
9. นายประชา แสนกลาง
แทนปลัดจังหวัดเลย
กรรมการ
แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
กรรมการ
10. นายอาคม พิญญศักดิ์
11. นายชัชพล ศรีถาวร แทนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
12. นายชาญยุทธ วันดี แทนพาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
13. นายจิรัฐถิติกาล โพธิผล
เกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
14. นายสมัคร
บุญปก
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
15. น.ส.ทวีวรรณ บุญนาจ
แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
16. นายสมภพ
สุนันทนาม แทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
17. นางพรพรรณ ชลประทาน แทนนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
กรรมการ
18. นายคําพอง
กงแกว
แทนนายกเทศมนตรีตําบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
19. จ.ส.อ.ฉลอง ภูวินัย
นายกองคการองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง จ.อุดรธานี
กรรมการ
20. นายคําพันธ ศรีวันทร แทนนายกองคการบริหารสวนตําบลชุมพล จังหวัดหนองคาย
กรรมการ
21. นายภาคภูมิ ปุผมาศ
ประธานเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
22. นางวัฒนา
พิธรัตน
ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชน จังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
23. ด.ต. เจนศึก สารแสน ประธานเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จังหวัดหนองคาย กรรมการ
24. นายสาโรช
แสงอรุณ รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี
กรรมการและเลขานุการ
25. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/ผูไมมาประชุม....
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ผูไมมาประชุม
1. ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
รองประธานกรรมการ
ติดราชการรับเสด็จ
2. หัวหนาสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ ติดราชการรับเสด็จ
กรรมการ
ติดราชการ
3. พาณิชยจังหวัดหนองคาย
4. พาณิชยจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
ติดราชการ
กรรมการ
ติดราชการ
5. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย
6. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลย
กรรมการ
ติดราชการ
7. นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
กรรมการ
ติดราชการ
8. นายกเทศมนตรีตําบลนาอาน จังหวัดเลย
กรรมการ
ติดราชการ
9. นายกเทศมนตรีตําบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
ติดราชการ
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําสวย จังหวัดเลย
กรรมการ
ติดราชการ
11. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
ติดราชการ
12. นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ จังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
ติดราชการ
13. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ
ติดภารกิจ
14. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กรรมการ
ติดภารกิจ
15. นางสวรรค บุญจันทร ภาคประชาสังคมจังหวัดคาย
กรรมการ
ติดภารกิจ
16. นายประพนธ พลอยพุม ภาคประชาสังคมจังหวัดเลย
กรรมการ
ติดภารกิจ
17. น.ส. วารุณี พูลศิลปะ ภาคประชาสังคมจังหวัดเลย
กรรมการ
ติดภารกิจ
18. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ภาคประชาสังคมจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
ติดภารกิจ
19. นายธรพันธ ทองทุม ภาคประชาสังคมจังหวัดหนองบัวลําภู
กรรมการ
ติดภารกิจ
20. นายฉลาด สอดทาย ภาคประชาสังคมจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
ติดภารกิจ
21. นางพิสมัย รัตนวิบูลยกุล ภาคประชาสังคมจังหวัดบึงกาฬ
กรรมการ
ติดภารกิจ
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.สุมเมธ
แกนมณี
2. น.ส.เบญจมาศ จันทรเอี่ยม

สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน อาจารยที่ปรึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
อ.ก.บ.ก.
แทน ผอ.สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. น.ส.รัตติยา ไชยภักดี
แทน ผอ.สํานักงานเศรษฐกิจเขต 3
อ.ก.บ.ก.
4. นางภัทรนิษฐ แดงสี
ผอ.สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 7
อ.ก.บ.ก.
5. นายสมเด็จ จําป
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 อุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
6. นายวิเชียร พงษเมษา
แทน ผอ.สํานักงานชลประทานที่ 5
อ.ก.บ.ก.
7. นางพัชรียา พลับแกว
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดฯ
อ.ก.บ.ก.
8. นายแพทยไพศาล วรสถิตย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
อ.ก.บ.ก.
9. นายสัมพันธ
บัณฑิตเสน แทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
อ.ก.บ.ก.
10.นายพินิจ บุตรกัณหา
แทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
อ.ก.บ.ก.
/11. นายอุเทน.......
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11.นายอุเทน หาแกว
แทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
12.นายชาญชัย เดชสุทธิ์
แทน ผอ.สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
13.นายพงศทธิ์ พันเดช
แทน ผอ.แขวงการทางอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
อ.ก.บ.ก.
14.นายบรรดิษฐ หลากระจาง ผอ.แขวงการทางเลยที่ 1
15.นายวินัย
สุทธิประภา แขวงการทางบึงกาฬ
อ.ก.บ.ก.
16.นางขนิษฐา โกวิทยากร แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู
อ.ก.บ.ก.
17.นายศักดิ์ชัย ขาววิมล
แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
18.น.ส. สมโภชน บุญชื่น แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดเลย
อ.ก.บ.ก.
19.น.ส.อรุณรัตน เองฉวน
แทนเกษตรและสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
อ.ก.บ.ก.
20.นายอนิวรรตน บุตรวิไล
แทนเกษตรจังหวัดเลย
อ.ก.บ.ก.
21.นายชวนนท ศิสิพาล
แทนเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู
อ.ก.บ.ก.
22.นายสมปราชญ มาศมาลัย แทนเกษตรจังหวัดอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
23.น.ส.จุฑารัตน สุวรรณคีรีขันธิ์ แทนเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
อ.ก.บ.ก.
24.นางสุรัดดาร นิลหมื่นไวย แทนทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
25.นายรัชต สําราญชลารักษ แทนทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู
อ.ก.บ.ก.
26.นายชัยยันต เพชรใต
แทนทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
อ.ก.บ.ก.
27.น.ส.กัลยา แสงเจริญ
แทนพาณิชยจังหวัดอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
28.นายพัตทอง กิตติวัฒน
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
29.นายรังสรรค สิงหบุตร
แทนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
อ.ก.บ.ก.
30.นายสุเมท ทองดี
แทนพัฒนาการจังหวัดเลย
อ.ก.บ.ก.
อ.ก.บ.ก.
31.นายสุคนธ เหลืององคะสุต แทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี
แทนพัฒนาการจังหวัดหนองคาย
อ.ก.บ.ก.
32.นายจีรศักดิ์ สีหามาตร
33.นางมาลัยพร หิรัณยรัชต
แทนแรงงานจังหวัดอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
34.นายเผดิมเดช มั่งคั่ง
รักษาการแทนนายดานศุลกากรหนองคาย
อ.ก.บ.ก.
นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ แทนดานศุลกากรบึงกาฬ
อ.ก.บ.ก.
35.นายสมศักดิ์ คงยืน
36. น.ส.มีนา อิศรางกูร ณ อยุธยา แทนประธานหอการคาจังหวัดอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
37. นายเหระดิษฐ บุญเติม
แทนประธานหอการคาจังหวัดบึงกาฬ
อ.ก.บ.ก.
38. นางสุมัทนา สงวนนาม แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
อ.ก.บ.ก.
39. นายคํารณ ฤทธิกรณ
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู
40. นายชาญชัย คงทัน หน.กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนจ.อุดรธานี อ.ก.บ.ก./ผูชวยเลขานุการ
41. น.ส.อสิตรา รัตตะมณี รก.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
อ.ก.บ.ก./ผูชวยเลขานุการ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
42. นายสุริยา คําพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สนจ.อุดรธานี อ.ก.บ.ก./ผูชวยเลขานุการ
43. นายจรัส วงษธรรม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนขํานาญการ
อ.ก.บ.ก./ผูชวยเลขานุการ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
/44.นางปารณีย......
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44.นางปารณีย
45.นายสมพล
46.นายคมกฤช

ศรีดาวเรือง สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู
คณะทํางานจัดทําแผนฯ
เวียงสิมา
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู
คณะทํางานจัดทําแผนฯ
เข็มเพชรพราว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางานจัดทําแผนฯ
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุดรธานี
47.นายศุภลักษ อักษร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สนจ.นภ.
คณะทํางานจัดทําแผนฯ
48.นางลดาวัลย โภคานิตย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
คณะทํางานจัดทําแผนฯ
49.นายยงยุทธ ถิ่นแถลบ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทํางานจัดทําแผนฯ
50.นางรสริน
ศิริเกตุ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
คณะทํางานจัดทําแผนฯ
51.นายวิชาญ อิสิชัยกุล
วิทยาลัยเกษตรจังหวัดอุดรธานี
52.นายชาญวิทย ศรีสะอาด
สํานักงานกองทุนฟนฟูจังหวัดอุดรธานี
53.นายพิศ
หมอยาดี
แทน ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
54.นายวรศักดิ์ ศรีคัฒนพรหม สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี
55.น.ส.เกสรารัก กุจะพันธ
สํานักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
56.นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม
57.นายอนุวรรตน ศรีสวัสดิ์
สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน
58.น.ส.เกศินี
คุมบุงคลา สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
59.น.ส.ชาคริยา ใจขานสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
60.น.ส.วันวิสา ศรีสุโคตร
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
61.นายจิโรจ
แกวโวหาร สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อกลาวเปดประชุมแลว นายแกนเพชร ชวงรังษี ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานีและหัวหนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เปนประธานที่ประชุม ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) รวมกับผูเขารวมประชุม ไดแก คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ดานการวางแผนพัฒนาและการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และ
คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2557 – 2560) ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก.ครั้งที่ 5/2555
เมื่อวันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 2555 จํานวน 8 หนา

เลขานุการ

ฝายเลขานุการฯไดจัดสงรายงานการประชุม ก.บ.ก.ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันจันทรที่
9 กรกฎาคม 2555 ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว หากกรรมการทานใดประสงค
จะแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีการแกไข ถือวารับรอง
รายงานการประชุมแลว
/ที่ประชุม.......
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ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ

เลขานุการ

รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณของกลุม
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งเปนการดึงขอมูลมาจากระบบ GFMIS ณ
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 สรุปดังนี้
จังหวัด
ไดรับจัดสรร เบิกจายแลว %
อุดรธานี
64,800,000 22,353,700 34.50
หนองบัวลําภู 60,573,400 30,224,800 49.90

คงเหลือ
42,446,300
30,348,600

หนองคาย

60,200,000

4,456,979

7.40

55,743,021

เลย
บึงกาฬ
บริหาร
จัดการ
รวม

59,426,600
58,000,000
5,000,000

1,009,000 1.70
670,000 1.16
2,360,318 47.21

58,417,600
57,330,000
2,639,682

308,000,000 61,074,797 19.83 246,925,203

ประธาน

ผลการเบิกจายงบประมาณลาชากวากําหนด โดยเฉพาะงบลงทุนที่กําหนดไวให
ไดรอยละ 72 ในไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณ พ.ศ.2555 จึงขอใหจังหวัด
ในกลุมจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1) เรงรัดหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการโดยเฉพาะงบลงทุน ใหสามารถดําเนินการ
และเบิกจายงบประมาณไดทันภายในสิ้นปงบประมาณ
2) เรงรัดการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555
หากโครงการใดคาดวาไมสามารถดําเนินการไดภายในกําหนด ใหรายงานและชี้แจง
เหตุผลความจําเปนใหกลุมจังหวัดฯ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เพื่อกลุมจังหวัด
จะไดดําเนินการรายงานการขอผอนผันกับกรมบัญชีกลางตอไป โดยกรมบัญชีกลาง
จะรวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการติดตาม
เรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ เพื่อพิจารณาผอนผันเปนกรณี ๆ ไป

ที่ประชุม

รับทราบ และถือปฏิบัติตามขอสั่งการของประธาน

/ระเบียบวาระที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 รางแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2557 – 2560)

เลขานุการ

กลุมจังหวัดฯ ไดมีคําสั่งที่ 1877/2555 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ดานการวางแผน
พัฒนาและการจัดทําแผนปฎิบัติราชการประจําป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และไดดําเนินการยกรางแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2557 – .2560)
ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบั ติการ อ.ก.บ.ก.ดานการวางแผนการพัฒนาและการ
จัดทําแผนปฏิบัติ ราชการประจํา ป กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน 1 เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมบานเชี ยง จั งหวัด อุดรธานี เพื่อระดมความคิดเห็น
แนวทางในการพัฒนากลุ มจังหวัด รวมทั้งทบทวนและวิเคราะห สภาพแวดลอมของกลุม
จังหวัด ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดย รศ.สุเมธ แกนมณี และคณะ จากศูนย
ปฏิบั ติการรวมกลุมจังหวั ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center:
ROC) สถาบันยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนที่ปรึกษา
ครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (ตามคําสั่งที่
2091/2555 ลงวั นที่ 30 กรกฎาคม 2555) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม
บ า นเชี ย ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี เพื่ อ นํ า ความคิ ด เห็ น แนวทาง และผลการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมของกลุมจังหวัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 มาพิจารณา วิเคราะห
จุดแข็ง จุด ออน โอกาส ขอจํา กัด (SWOT) และตําแหนง (Positioning) ของกลุม จัง หวั ด
ร ว มกัน กํา หนดวิ สั ย ทัศน พัน ธกิจ เป า ประสงค ประเด็ น ยุ ทธศาสตร และกลยุ ทธ ต าม
ประเด็นยุทธศาสตร
ครั้งที่ 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวาง อ.ก.บ.ก.และคณะทํางานจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป ระหวางวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมนภาลัย
จังหวัดอุดรธานี เพื่อยกรางแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป และรวมกําหนดเปาหมาย
ตัวชี้วัด รวมทั้งโครงการสําคัญ ( Flagship Project ) ตามประเด็นยุทธศาสตรของกลุม
จังหวัด เพื่อเสนอตอที่ประชุม ก.บ.ก.พิจารณาใหความเห็นชอบ
โดยขอเรียนเชิญ อาจารยที่ปรึกษา รศ.สุเมธ แกนมณี และคณะ นําเสนอผลการ
ดําเนินงานการยกรางแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป ตอที่ประชุม

/รศ.สุเมธ........
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รศ. สุเมธ แกนมณี
อาจารยที่ปรึกษา

จากเวทีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 ไดขอสรุปรางแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2557 – 2560)
ดังนี้
วิสัยทัศน “เปนศูนยกลางการลงทุนดานการคา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการทองเที่ยวของลุมน้ําโขง สูประชาคมอาเซียน ”
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุนดานการคา
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และการทองเที่ยว
2. พัฒนาระบบเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และบริการใหไดมาตรฐานตามความ
ตองการของตลาด
3. สงเสริมความรวมมือทางการเกษตร การทองเที่ยว และการคากับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
4. พัฒนาระบบการตลาดเพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขัน
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวนใหส ามารถรองรั บการเป นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
เปาประสงค
1. เพื่อใหมีโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่พรอมรองรับการเปน
ศูนยกลางการลงทุนดานตางๆ ในลุมน้ําโขง
2. เพื่อผลิตสินคาทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน และแปรรูปสินคา
เพื่อเพิ่มมูลคา
3. เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
4. เพื่อใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ ของทุกภาคสวนสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด และการคา
6. เพื่อใหมีบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร
1 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานอยางครบวงจร
2 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน อุตสาหกรรม และการคา
3 พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว

/แผนงาน/โครงการ........
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แผนงาน / โครงการที่มีความสําคัญ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานอยาง
ครบวงจร
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและเครือขายภาคการเกษตร
1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.3 โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย
1.4 โครงการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรเพื่อการตลาด
1.5 โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการลงทุน อุตสาหกรรม และการคา
2.1 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.2 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสําหรับอุตสาหกรรม
แปรรูปยางพารา
2.3 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาและการคาชายแดนสูอาเซียน
2.4โครงการพัฒนาดานชายแดนเพื่อรองรับ AEC และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
2.6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (Creative Economy)
2.7 โครงการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจแปรรูปขาวตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค
2.8 โครงการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจสิ่งทอพื้นเมือง ตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค
2.9 โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว
3.1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัด
3.2 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
3.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
(ถนนทาลี่ เมืองแกนทาวและสะพานขามแมน้ําโขงบึงกาฬ-บลิคําไซย)
3.4 โครงการพัฒนาบุคลกรและเครือขายดานการทองเที่ยว
3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
3.6 โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาพเพื่อการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
3.7 โครงการพัฒนาประชาสัมพันธการสงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศ
รายละเอียดตามเอกสารรางแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป ที่แจกจายในที่ประชุม
/ผูแทนสภาพัฒน.........
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ผูแทนสภาพัฒน

การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป ควรทบทวนขอมูลพื้นฐานใหมีความ
สอดคลองกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมและวิสัยทัศนของกลุมจังหวัด รวมทั้ง
การกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหสามารถวัดได และมีขอมูลพื้นฐานยอนหลัง
อยางนอย 3 ป ประกอบไวดวย ซึ่งจะทําใหแผนพัฒนาของกลุมจังหวัดเปนแผน
ที่มีคุณภาพและสามารถเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอจัดตั้งงบประมาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ประธาน

มอบหมาย อ.ก.บ.ก.และคณะทํางาน ดําเนินการปรับปรุงแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ
ตามที่ผูแทนสภาพัฒนใหขอสังเกต

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรวมกันปรับวิสัยทัศนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ใหมีขอบเขตและเปาหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
“ เปนศูนยกลางการลงทุน
ดานการคา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การทองเที่ยว
ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน”
2. เห็นชอบแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2557 – 2560) ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยใหปรับปรุงขอมูลพื้นฐานใหมีความสอดคลองกับ
วิสัยทัศน และตามขอเสนอของผูแทนสภาพัฒนตามที่ประธานมอบหมาย แลวสงให
จังหวัดในกลุมจังหวัด เพื่อ รับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 19 และมาตรา 27 พรอมกับ
แผนพัฒนาจังหวัดในคราวเดียวกัน และสงให ก.น.จ.ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 5
เลขานุการ

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอความเห็นชอบใชเงินเหลือจายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
กลุมจังหวัดฯมีเงินเหลือจายจากการกอหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2555
จํานวนทั้งสิ้น 5,563,059 บาท สวนราชการและอําเภอเสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติใชเงินเหลือจาย ดังนี้
จังหวัดอุดรธานี เหลือจาย 4,743,501 บาท เสนอขอใชเงินเหลือจาย เพื่อดําเนิน
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 “โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
โดยการพัฒนาลุมน้ําอยางเปนระบบ” ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ
1. ขุดลอกลําหวยคูคุม บ.กุดคา ม.10 ต.ทุงฝน อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี
วงเงิน 1,400,000 บาท
2. ขุดลอกลําหวยหนามแทง บ.โนนหนามแทง ม.3 ต.นาทม อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี
วงเงิน 1,338,000 บาท
3. ขุดลอกลําหวยกองสีใหญ บ.ทับไฮ ม.4 ต.แสงสวาง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
วงเงิน 1,980,000 บาท.
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จังหวัดบึงกาฬ เหลือจาย 750,458 บาท เสนอขอใชเงินเหลือจาย เพื่อดําเนิน
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2555 “โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
โดยการพัฒนาลุมน้ําอยางเปนระบบ” (1 กิจกรรม) ประกอบดวย
1. ขุดลอกหวยแฮ บ.เวินโดน ม.8 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
วงเงิน 750,458 บาท
จังหวัดหนองคาย เหลือจาย 43,000 บาท ขออนุมัติใชเงินเหลือจาย
เพื่อเปนคาใชจายสาธารณูปโภค ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ขอ 25 ..”กรณีที่มีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ หรือ
คาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ ใหโอนไปชําระ
เปนลําดับแรกกอนตามลําดับ..”
เลขานุการ

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2555 ขอ 25 หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
มีอํานาจโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในงบรายจายใด ๆ ยกเวน
งบบุคลากร ภายใตแผนงานเดียวกัน ที่เหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อ
จัดจางแลว ไปใชเปนรายจายใด ๆ ได แตมิใหนําไปใชจายเปนรายการอัตราบุคลากร
ตั้งใหม รายการคาที่ดิน หรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และมิใหนําไปใชจาย
หรือสมทบจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่ไมไดกําหนด
ไวในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณแลว ในกรณีที่มีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระหรือคาใชจายที่จําเปนตองจาย
ตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ..
และตามประกาศ ก.น.จ.เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติใน
การบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ขอ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายฯ ที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ ไดแก การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรม พื้นที่ดําเนินโครงการ งบรายจาย เปาหมายโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ หรือการนําโครงการอื่นที่อยูในแผนปฏิบัติราชการประจําป
มาดําเนินการแทนโครงการเดิม และตามขอ 3 เปนอํานาจของหัวหนากลุมจังหวัด
ในการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.ก.ใหความเห็นชอบแลวใหดําเนินการ
ตามขอ 4 คือ ใหหัวหนากลุมจังหวัดดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ โครงการที่เสนอขอใชเงินเหลือจายเปนโครงการที่อยูในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ผานการพิจารณากลั่นกรอง
จาก ก.น.จ.สมควรไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และมีเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน
ที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายผลผลิต ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแลว เพื่อนําไป
ดําเนินกิจกรรมใหมภายใตแผนงาน/โครงการเดียวกันกับที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
/ซึ่งเปนอํานาจ....
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ซึ่งเปนอํานาจของหัวหนากลุมจังหวัดในการใชเงินเหลือจายตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 และเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.ตาม
ประกาศ ก.น.จ.เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
บริหารงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ขอ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจายฯ ที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการประจําป
มติที่ประชุม

เห็นชอบการใชเงินเหลือจายตามที่เสนอ และเห็นชอบในหลักการใชเงินเหลือจาย
เพื่อเปนคาใชจายสาธารณูปโภค ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2555 ขอ 25 ของจังหวัดในกลุมจังหวัดที่มีเงินเหลือจายเพิ่มเติม

เลขานุการ

5.2 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ

นายพิศ หมอยาดี

กลุมจังหวัดฯ อนุมัติโครงการ“สงเสริมเกษตรอินทรียเพื่อการเพิ่มศักยภาพใหองคกร
เกษตรกรในการสรางมาตรฐานการบริโภคและอุตสาหกรรม” วงเงิน 8.000 ลบ.
โดยมอบหมายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รับผิดชอบ ซึ่งไดแกไขรายละเอียด
โครงการตามขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในจังหวัด และนําเขาที่ประชุม ก.บ.ก.ใหความ
เห็นชอบแลวเมื่อ 9 ก.ค.2555
วิทยาลัยเกษตรฯไดดําเนินการจัดหารายการครุภัณฑ (รถตัก) สนับสนุนกิจกรรมจัดตั้ง
ศูนยผลิตปุยอินทรีย แตไมมีผูมายื่นซองสอบราคา จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑจาก
รถตักเปนรถแทรกเตอร (รถไถดันดิน) พรอมอุปกรณตอพวง ซึ่งไมทําใหวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการเปลี่ยนแปลง และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบการใชจายงบประมาณ
ของกลุมจังหวัด ทั้งนี้ ขอถัวจายกันไดทุกรายการภายใตโครงการเดียวกันนี้

ที่ประชุม

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกลาว อยูภายใตหลักเกณฑประกาศ ก.น.จ.
ขอ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายฯ ที่ไมมีผลกระทบตอแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปและไมเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (8.000 ลบ.) เปนอํานาจของหน.กลุมจังหวัดฯ
เสนอ ก.บ.ก.เห็นชอบแลวใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
และใหถัวจายกันไดทุกรายการ ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัดตอไป
-----------------------------

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ........ลดาวัลย โภคานิตย..................ผูจดรายงานการประชุม
(นางลดาวัลย โภคานิตย)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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