สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ครั้งที่ 2/2552 วัน จันทร ที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมพระธาตุขามแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน (หลังใหม) ชั้น 2
****************************
ผูมาประชุม
1. นายธนวัฒน พลอยโสภณ
2. นายคุมพล บรรเทาทุกข
3. นางสาวนิภาพร ชูสระนอย
4. นางสาวอัญชัน อรัญทิมา
5. นางละมัย โพธิ์สูง
6. นางรักเร มาดงรานต
7. วุฒิไกร สุวรรณวานิช
8. นายไพโรจน สุวรรณจันทรดี
9. นางอัปสรสวรรค คําเจริญ
10. ผศ.ดร. วินยั ใจขาน
11. นายอนุวัชร โพธินาม
12. นายอนุวัชร โพธินาม
13. นางพรรณิภา ปรัชญา
14. นายสาธิต รัชตเสรีกุล
15. นายพิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน
16. นายพลเรศ พันนา
17. นายทนงศักดิ์ ประชาศิลป
18. นายไพโรจน โพธิ์วงศ
19. นายวัชรพงษ โพธิ์สูง
20. น.ส.จีรประภา สายัณห
21. นายวิโรจน พิเภก

รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ประธาน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกน
(แทน) พาณิชยจังหวัดขอนแกน
เกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลศิลา
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน
ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแกน
ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดขอนแกน
รองอธิการบดีฝายสังคมและชุมชนสัมพันธ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาที่ดินเขต 5
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินขอนแกน
(แทน) เกษตรจังหวัดขอนแกน
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยขาวจังหวัดขอนแกน
(แทน) ผูอํานวยการเมล็ดพันธุขาวขอนแกน
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทาน
จังหวัดขอนแกน
(แทน) ผูอํานวยการเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
(แทน) พาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ
/22. นายสมจิต...

-222. นายสมจิต ภูจอมจิตร
23. นายประธาน สินอุมา
24. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท
25. นางสาวสุดสาคร เย็นสวัสดิ์
26. พ.อ.อ. ประเสริฐ มาลัย
27. นายพลากร วิเศษศรี
28. นายวิชติ แสนแกว
29. นายมนตรี ปรีชากุล
30. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ
31. นายสมัคร สดุดี
32. นายสรสิทธิ์ ฤทธิสรไกร
31. นางสาวสิริมา วัฒโน
32. นางชลทิชา ลัดดาวัลย
33. นายสุรชาติ กันทวิชยานนท
34. นายธีรพล ขวัญรัมย
35. นายภูเบศ ฝอยทอง

(แทน) เกษตรและสหกรณจงั หวัดกาฬสินธุ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดกาฬสินธุ
(แทน) พาณิชยจังหวัดมหาสารคาม
เกษตรและสหกรณจังหวัดมหาสารคาม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดมหาสารคาม
(แทน) ประธานหอการคาจังหวัดมหาสารคาม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมหาสารคาม
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ
สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด
(แทน) พาณิชยจังหวัดรอยเอ็ด
เกษตรและสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด
นายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด
หน.ฝายจัดสรรน้ําฯ โครงการชลประทานรอยเอ็ด

ผูเขารวมประชุม
1. นายเอกวัฒน อัครประเสริฐกุล
2. นายทรงศักดิ์ โวหาร
3. นายภราดร ดารษา
4. นายธนบูลย พรอมสัมพันธ
5. นายรัญ จงจํารัสนิล
6. นายสระพงษ ศรีอักษร
7. นายวิชา สุวรรณามังกร
8. นายสุขสรร อนุแกนทราย

(แทน) ผูอํานวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแกน
สนง.เกษตรและสหกรณ จังหวัดขอนแกน
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.กาฬสินธุ
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สนง.ทล จ.กาฬสินธุ
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน
/ผูไมมาประชุม...

-3ผูไมมาประชุม
1. นายกเทศมนตรีนครขอนแกน
2. ผอ.ศูนยวิจยั ขาวชุมแพ
3. ผอ.สํานักชลประทานที่ 6
4. นายสุขี ซองศิริ
ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดกาฬสินธุ
5. นายกเทศมนตรีตําบลรองคํา
6. นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวงัว
7. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม
8. นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเมือง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
9. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด
10. นายกองคการบริหารสวนตําบลหนอม อ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด
11. นายสาคร บริบูรณ
ผูแทนภาคประชาสังคมรอยเอ็ด
12. นางนุขัน ชูศรีทอง
ผูแทนภาคประชาสังคมรอยเอ็ด

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

/เริ่มประชุม...

-4เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลวประธานในที่ประชุม ไดดําเนินการเปดประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน

ขอตอนรับคณะทํางานจาก 4 จังหวัด ที่ไดสงเจาหนาทีแ่ ละคณะทํางาน
มารวมประชุมในวันนี้ เนื่องจาก ผวจ.ขก. ในฐานะหัวหนากลุมจังหวัด ติดภารกิจจึงได
มอบหมายใหกระผมนายธนวัฒน พลอยโสภณ รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ทําหนาที่
แทนในการประชุมวันนี้ โดยมีเรื่องแจงใหทปี่ ระชุมทราบ ดังนี้คือ
1) การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ในวันนีเ้ ปนการประชุมครั้งที่ 2 ซึ่งฝายเลขานุการไดมีประเด็นหารือเพื่อขอให
ที่ประชุมไดพจิ ารณาหลายเรื่อง รวมทั้งนําเสนอเปนเรื่องเพือ่ ทราบที่เปนประเด็นเกี่ยวของ
กับการบริหารการพัฒนาของกลุมจังหวัด ซึ่งรายละเอียดตางๆ จะไดนําเสนอตามระเบียบ
วาระการประชุมตอไปและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่มารวมประชุมในวันนี้
2) กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งที่ 556/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552
มอบหมายใหนายคุมพล บรรเทาทุกข หัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกน ซึ่งยายมาจาก
หัวหนาสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมีผลตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552
เปนตนไป จึงขอถือโอกาสนี้แนะนําตัวผูปฏิบัตหิ นาที่หวั หนาสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดใหคณะกรรมการทุกทานไดรูจกั

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552
ฝายเลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด ครั้งที่ 1/2552
ฝายเลขานุการ ไดจัดสงรายงานใหคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจสอบแลว ตามหนังสือที่ มท
0224 (ขก)/ว 024 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ซึ่งไมมีคณะกรรมการบริหารงานกลุม
จังหวัดทานใดแจงขอแกไข
/จึงนําเรียน...

-5จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ฝายเลขานุการ

มติที่ประชุม
ฝายเลขานุการ

3.1 เรื่อง การแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ก.
เนื่องจากระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งแตงตั้งยาย นายณัฐพลษ วิเชียรเพริศ ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการและเลขานุการคระกรรมการ ก.บ.ก. ของกลุม จังหวัดไปดํารง
ตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด ดังนัน้ กลุมจังหวัดจึงไดพจิ ารณาเสนอกระทรวง
มหาดไทยไดพจิ ารณาแตงตั้งนายธนวัฒน พลอยโสภณ รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ก. ของกลุม จังหวัดแทน ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการของกระทรวงมหาดไทย
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ
3.2 เรื่องการบริหารงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการป 2553
ดวยคณะกรรมการ ก.น.จ. ไดมีประกาศลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 กําหนด
วิธีการปฏิบัติในการบริหารและเบิกจายงบประมาณโครงการของกลุมจังหวัด โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
1) โครงการที่ดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดใดใหกลุมจังหวัดเจาของงบประมาณ
มอบหมายใหจังหวัดนั้น ในฐานะที่เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
เปนผูเบิกเงินในนามกลุมจังหวัด ซึ่งเปนสวนราชการเจาของงบประมาณ
2) โครงการที่ดําเนินการในเขตพื้นที่คาบเกีย่ วกัน ตั้งแต 2 จังหวัดขึ้นไปให
กลุมจังหวัดเจาของงบประมาณมอบหมายใหจังหวัด ซึ่งเปนศูนยปฏิบัตกิ ารของกลุมจังหวัด
ในฐานะที่เปนสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณนัน้ เปนผูเบิกเงินในนาม
กลุมจังหวัด ซึ่งเปนสวนราชการเจาของประมาณ

/สําหรับ...

-6สําหรับในสวนของกลุมจังหวัด มีโครงการที่จะตองบริหารงบประมาณ
ตามหลักเกณฑของประกาศดังกลาว ไดแก โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
2555 จํานวน 2 โครงการ ทั้งนี้ในการดําเนินการตามหลักเกณฑดังกลาว จะไดประสาน
กับสํานักงานงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

ฝายเลขานุการ

รับทราบ
3.3 เรื่อง กรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2554
คณะกรรมการ ก.น.จ. ไดมีมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2552 เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในสวนของงบประมาณและ
โครงการ ดังนี้
1. งบประมาณ
ใชผลรวมของวงเงินงบประมาณของจังหวัดที่ไดรับการจัดสรรภายในกลุม
จังหวัดมาใชเปนกรอบงบประมาณเพื่อจัดสรรใหกลุมจังหวัดและแตละจังหวัดในกลุมนัน้
โดยกําหนดสัดสวนงบประมาณระหวางกลุม จังหวัดและจังหวัดเปน 30 : 70
2. ลักษณะโครงการ
1) ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค และทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด
2) ตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร โดยมีลักษณะโครงการ
ดังนี้
2.1 เศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของสินคา OTOP และการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มของสินคาเกษตร
2.3 การฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่เฉพาะ
3) ตองคํานึงถึงความจําเปนของโครงการ/ความเหมาะสมและเปนไปได
รวมทั้งความคุมคาทั้งนี้โครงการของกลุมจังหวัดจะตองมีการหารือและยอมรับรวมกัน
ของจังหวัดในกลุม
/4) ตองไมเขา...

-74) ตองไมเขาขายโครงการที่เปนขอหาม ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
4.1 เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักในการจัดซื้อครุภณ
ั ฑและขุดลอกคลอง
4.2 มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ยกเวน การศึกษา
วิจยั เพื่อแกไขปญหาสําคัญของพื้นที่หรือการทําแผนแมบทที่เกีย่ วของกับการพัฒนา
4.3 มีลักษณะเปนโครงการยอย
4.4 เปนโครงการที่เนนเฉพาะจุดใดจุดหนึง่ ในระดับจุลภาคหรือระดับ
ชุมชนยอย
4.5 เปนโครงการบริการสาธารณะหรือการบริการที่มีลักษณะเปนภารกิจ
ประจําของสวนราชการ
4.6 เปนโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกับโครงการที่ไดรับอนุมัติภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
อนึ่งในกรณีที่เปนโครงการกลุมจังหวัดเกีย่ วของกับถนนและการพัฒนา
แหลงน้ําน้ํานั้น โครงการตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนากลุมจังหวัดและมีสดั สวนที่เหมาะสมดวย
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
ฝายเลขานุการ

รับทราบ
3.4 เรื่อง การดําเนินการตัวชี้วัดกลุมจังหวัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2553
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชีว้ ัดกลุมจังหวัดเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกลุมจังหวัด ประจําป 2553 โดยใหกลุมจังหวัดจัดทํารายละเอียดของตัวชีว้ ดั
จํานวน 2 ตัวชีว้ ดั ไดแก
1. ผลผลิตการเกษตร (ขาวหอมมะลิ ออยโรงงานและมันสําปะหลัง) เฉลีย่ ตอ
หนวยการผลิตเพิ่มขึ้น หนวยงานรับผิดชอบสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดในกลุม
จังหวัด
2. รอยละของจํานวนแปลง/ฟารม ที่ไดใบรับรองมาตรฐาน GAP ตอจํานวน
แปลง/ฟารม ที่ไดรับการตรวจจากระทรวงเกษตรและสหกรณ (ขาวหอมมะลิ) หนวยงาน
รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัดในกลุมจังหวัด

/โดยสํานัก...

มติที่ประชุม

-8โดยสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ไดประสานกับหนวยงานรับผิดชอบ
รวมกันดําเนินการจัดทํารายละเอียดตัวชีว้ ดั และไดเห็นชอบรวมกันแลว พรอมจัดสงใหกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. และสวนราชการที่เกี่ยวของแลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ฝายเลขานุการ

มติที่ประชุม

ฝายเลขานุการ

4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนากลุมจังหวัด
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ใหจังหวัดและกลุมจังหวัด
ทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดระยะ 4 ป (2552 – 2555) เพื่อใหสอดคลองกับภาวการณ
เปลี่ยนแปลงและใชเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณ
ประจําป 2554 ตอไป
ในการนี้กลุมจังหวัดฯ โดยคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้ง ไดดําเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. 2554 – 2556 และไดนําแผนดังกลาวไปดําเนินการ
รวมกับจังหวัดในกลุมจังหวัดเพื่อรับฟงความคิดเห็นตาม พ.ร.ฎ. วาดวยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัด พ.ศ. 2551 มาตรา 19 เรียบรอยแลว โดยมีสาระสําคัญตามเอกสาร
ที่นําเสนอ
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เห็นชอบแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ป พ.ศ.2554-2556
4.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุมจังหวัด ป 2553
กลุมจังหวัดฯ ไดรับความเห็นชอบโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป 2553 ภายใตโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 โครงการขยายเขต
ชลประทานในพื้นที่ลุมน้ําชี กิจกรรมกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา13
แหง ดําเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด งบประมาณ รวม 291.5 ลานบาท ดังนี้
1. จ.ขอนแกน จํานวน 3 แหง งบประมาณ 75 ลานบาท
2. จ.กาฬสินธุ จํานวน 3 แหง งบประมาณ 71 ลานบาท
3. จ.มหาสารคาม จํานวน 3 แหง งบประมาณ 65.5 ลานบาท
4. จ.รอยเอ็ด จํานวน 4 แหง งบประมาณ 80 ลานบาท
/สงป. ...
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ซ้ําซอนกับโครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ/ หรือ งบประมาณภายใตโครงการแผนปฏิบัติ
การไทยเขมแข็งกับสวนราชการใดหรือไม และหากมีการซ้ําซอนใหเตรียมพิจารณา
โครงการ/หรือกิจกรรมไวรองรับตอไป
กลุมจังหวัดฯ ไดตรวจสอบแลวพบวากิจกรรมกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
พรอมระบบสงน้ํา จํานวน 9 แหง ในพื้นที่ จ.ขอนแกน มหาสารคาม และกาฬสินธุ
งบประมาณรวม 211.5 ลานบาท ซ้ําซอนกับโครงการไทยเขมแข็งของกรมชลประทาน
จึงไดประสานกับจังหวัดดังกลาว และหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาทบทวนกิจกรรม
ดังกลาวแลว เพือ่ เสนอขอความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอ
โดยมีกิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม ในวงเงินเดิม ดังนี้
จ.ขอนแกน
1) กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานคําแมด ต.คําแมด
อ.ซําสูง งบประมาณ 25,000,000 บาท
2) กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานหวยไผ ต.วังแสง อ.ชนบท
งบประมาณ 25,000,000 บาท
3) ปรับปรุงระบบสงน้ําบานทาฉาง-เหมือดแอ ต.หนองตูม อ.เมือง
งบประมาณ 1,100,000 บาท
4) ปรับปรุงซอมแซมระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโนนสะอาด
ต.สะอาด อ.น้าํ พอง งบประมาณ 1,900,000 บาท
5) ปรับปรุงระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองแซง ต.วังชัย อ.น้ําพอง
งบประมาณ 2,000,000 บาท
6) ปรับปรุงระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทาเดือ่ ต.ทากระเสริม
อ.น้ําพอง งบประมาณ 4,000,000 บาท
7) ปรับปรุงซอมแซมระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองออ ต.สะอาด
อ.น้ําพอง งบประมาณ 1,200,000 บาท
8) ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําวังขาวสาร บานปอแดง ต.คึมชาด
อ.หนองสองหอง งบประมาณ 2,675,000 บาท

/9)ปรับปรุง...

-109) ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําวังตับควาย บานหวยแร ต.วังมวง อ.เปอยนอย
งบประมาณ 2,400,000 บาท
10) ปรับปรุงระบบสงน้ําอางเก็บน้ําโสกไห บานหนองบัวบาน ต.ทรายมูล
อ.น้ําพอง งบประมาณ 4,725,000 บาท
11) กอสรางหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อชุมชน
(สมทบสวนราชการและเอกชน) หนวยดําเนินการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ขอนแกน งบประมาณ 5,000,000 บาท
รวม 11 กิจกรรม งบประมาณ 75,000,000 บาท
จ. กาฬสินธุ
ปรับปรุงกิจกรรมเดิมกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา จํานวน
3 แหง งบประมาณ 71 ลานบาท มาเปนกิจกรรมดังนี้
1) กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานปาหวาน ต.นาขาม และ
บานกลาง ต.เหลาไฮงาม อ.กุฉินารายณ งบประมาณ 39,992,300 บาท
2) ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ํา จํานวน 20 แหง งบประมาณ 31 ลานบาท
รวม 2 กิจกรรม งบประมาณ 70,992,300 บาท
จ. มหาสารคาม
ปรับปรุงกิจกรรมเดิมกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ํา จํานวน 3
แหง งบประมาณ 65,500,000 บาท มาเปนกิจกรรมดังนี้
1) พัฒนาแกมลิงกุดออนอก บานปาจั่น ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง งบประมาณ
17,500,000 บาท
2) พัฒนาแกมลิงหนองสิม บานเขวาไร ต.เขวาไร อ.นาเชือก งบประมาณ
17,500,000 บาท
3) กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําบานโนนหัวฝาย ต.แกงเลิงจาน
อ.เมืองมหาสารคาม งบประมาณ 30,500,000 บาท
รวม 3 กิจกรรม งบประมาณ 65,500,000 บาท

/จึงนําเรียน...
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จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
โครงการที่เสนอขอปรับกิจกรรมดังกลาวสวนใหญ เปนโครงการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลักของประชากรสวนใหญ และกิจกรรมที่
ปรับใหมดงั กลาว ไมทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการขยายเขตชลประทานใน
พื้นที่ลุมน้ําชีทกี่ ําหนดไวเดิมไมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความสอดคลองกับทิศทางของ
แผนพัฒนากลุม จังหวัด จึงมีมติใหสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดประสานกับ
หนวยงานที่ เสนอโครงการตรวจสอบในรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองแลว ใหสงโครงการ/
กิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลง ใหสวนกลางพิจารณาตอไป
4.3 เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณ
กลุม จังหวัด ประจําป 2554
ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ก.น.จ. ไดเห็นชอบปฏิทินการจัดทํา
งบประมาณประจําป 2554 โดยกําหนดใหจังหวัดและกลุม จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและคําของบประมาณ ประจําป 2554 ภายใตกรอบแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ ก.น.จ. เพื่อ
พิจารณาคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดตอไป
ในการนี้ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ไดดําเนนิ การเชญ
ิ ประชุม
คณะทํางานทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด และสวนราชการที่เกี่ยวของรวมหารือเพื่อ
กําหนดโครงการ และกิจกรรมภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2552 ซึ่งไดประสานและกําหนดโครงการ และกิจกรรมกับหนวยงานเจาภาพ
หลักและหนวยดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีโครงการและงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัด ดังนี้
1. โครงการของกลุมจังหวัด รวม 6 โครงการ จํานวน 21 กิจกรรม งบประมาณ
รวม 434,317,000 บาท
2. โครงการของกระทรวง/กรม รวม 2 โครงการ จํานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ
รวม 1,242,117,300 บาท
3. โครงการของ อปท. จํานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณ รวม
21,615,000 บาท โดยมีรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมตามเอกสารที่นําเสนอ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
/มติที่ประชุม...

-12มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับโครงการและงบประมาณและใหฝายเลขานุการ
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบูรณาการกิจกรรมใหเหมาะสมและตรวจสอบความ
ถูกตอง

เลิกการประชุม

13.10 น.

(ลงชื่อ)

ผูจดรายงานการประชุม

(นายวัชรพงษ โพธิ์สูง)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

(ลงชื่อ)

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายคุมพล บรรเทาทุกข)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกน
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

