รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
ครั้งที่ 1/2564
วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภูริทัตโต
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
------------------------------------------ผู้มาประชุม
จังหวัดสกลนคร
1. นายมนต์สิทธิ์

ไพศาลธนวัฒน์

2. นายพูนศักดิ์
3. นางสาวพรพิรมย์

วาณิชวิเศษกุล
ศิรชิ นม์

4. นางจันทิรา
5. นางเกศินี
6. นายอุลิต
7. นายบุญส่ง
8. นายเรืองยศ
9. นายเศกสรร
10. นางสาววิจิตตา
11. นายธวัช

โยธิการ
พวงประดิษฐ์
บุนนาค
วิจักษณบุญ
อินทรธรรม
ชนาวิโชติ
ผาใต้
ศิริวัธนนุกูล

จังหวัดนครพนม
1. นายจรัญศักดิ์
ดวงศรี
2. นายณัฐพล
สุรยิ นต์
3. นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตร
4. นายปัญญา
สัมพะวงศ์
5. นายศิริพงษ์
แสนสุข
6. ว่าทีร่ .ต.อดุลย์ศุภเดช พงศ์ประเสริฐ
7. นายมงคล
ตันสุวรรณ
8. นางเรืองยศ
หนานพิวงศ์
จังหวัดมุกดาหาร
1. นายบุญเรือง
2. นายทวีศักดิ์
3. นางสาวรุจาภา
4. นายชูศักดิ์
5. นางลัดดา

เมฆฉิม
ป้องศรี
วีสเพ็ญ
ยิ่งรุ่งโรจน์
เกิดลาภ

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
แทน นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
พาณิชย์จังหวัดนครพนม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครพนม
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครพนม
แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
/6. นางมัลลิกา…
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6. นางมัลลิกา
7. นายสมเกียรติ
8. นางวิไล
9. นายบุญเพ็ง
10. นายพิเชฐ

โภคสวัสดิ์
บางทราย
สกุลไทย
ยืนยง
แสงนิศากร

แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ

ผู้ไม่มาประชุม/ติดภารกิจ
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูนคร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพัฒน์พงษ์

แพนพัฒน์

2. นายรุ่งพิบูรย์
3. นางสุภคั

จันใด
วรรณการ

4. นายสราวุฒิ

บุญเกื้อ

5. นายอภิชาต
6. นางสาวเบญจพร

ลีพรม
มายูร

7. ผศ.ดร สิทธิชัย

ฮะทะโชติ

8. นางสาวโอลักษณ์

เทียมภักดิ์

9. นายพะยอม
10. นายศักรินทร์

ขะทุม
ศิริมาศ

11. นายชัยพิชิต

นาโควงค์

12. นางสาวกฤติกา

จิตรเหลื่อม

13. นางสาวชนิดา

ใจใส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
สาขานครพนม
นายช่างชลประทานชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
แทน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ผอ.กองบริการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ช่างฝีมือสนาม 3 โครงการชลประทานสกลนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
เจ้าหน้าทีแ่ ผนงานด้านชุมชนสำนักงาน
พลังงานจังหวัดสกลนคร

/14. นายกิตติชัย…
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มณีแสง

15. นายอรุณ

คำเพชร

16. นางสาวพรรณลินี แผนเมือง
17. นางสาวรัตนาวลี

พรหมเพียรพงศ์

18. นางสาวปภังกร

ปิติเทีย่ งบุญ

19. นายบัญชา
20. นายกานต์

โพธิ์เสนา
บุญมารัตน์

21. นางสาวนฤชา

กะณุวงค์

22. นายสมมัคร
23. นายวิบูลย์

ผลสว่าง
ภูพวง

24. นายมานะชาติ

คล่องดี

26. นายบรรจง

ตรีกุล

27. นายวัชระ

ศรีเทพ

28. นางสาวอัญธิกา

สายอุราช

29. นางสาวบุษกร

แขมคำภา

30. นางสาวรุ่งอรุณ

ดาบลาอำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน
พลังงานจังหวัดสกลนคร
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานทั่วไป สำนักงานพลังงาน
จังหวัดสกลนคร
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ สำนักงานพลังงาน
จังหวัดสกลนคร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครพนม
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผอ. โรงเรียนบ้านสามขัว อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสามขัว
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ทีป่ รึกษา)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
/ระเบียบวาระที่ ๑…

-4ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
ด้วยกลุ่มจังหวัดฯ มีคำสั่งที่ 1/2564 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ
บริห ารงาน กลุ่ มจั งหวัด แบบบู ร ณาการ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริห ารงานจังหวั ด และ
กลุ่ มจั งหวัด แบบบู ร ณาการ ลงวัน ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 และจังหวั ด ในกลุ่ มจังหวัด ฯ มี เรื่องที่จ ะ
นำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.บ.ก. เพื่อพิจารณา กลุ่มจังหวัดฯ จึงได้เชิญคณะกรรมการ ก.บ.ก. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมาประชุมฯ ในวันนี้ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2564
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ผู้ช่วยเลขานุการ : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ครั้งที่
7/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 7 หน้า และสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้ งที่ 7/2563
โดยแก้ ไขชื่ อ โครงการ/กิ จ กรรมย่ อ ย และกลุ่ มจั งหวั ดได้ แก้ ไขแล้ ว หากท่ านใดมี ความประสงค์ จะ แก้ ไข/
เปลี่ยนแปลง ให้แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีการขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม
: รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ด้วยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และผู้แทนภาคประชาสังคม ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ดังนั้น
กลุ่ มจังหวัดฯ จึงยกเลิ กคำสั่ งกลุ่มจั งหวัดภาคตะวั นออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ที่ 10/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ชุดใหม่ ตามคำสั่ง ที่ 1/2564 ลงวันที่ 12
มกราคม พ.ศ. 2564
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
3.2 กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งแต่งตั้งที่ 3037/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ให้ น ายพู น ศั ก ดิ์ วาณิ ช วิเศษกุ ล ตำแหน่ ง รองผู้ ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริ ห ารงานกลุ่มจั ง หวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
ตอนบน 2
มติทปี่ ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิ จ ารณาเห็ น ชอบเปลี่ ย นหน่ ว ยดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ฝ่ายเลขานุการ - จังหวัดมุกดาหาร ขอความเห็นชอบเปลี่ยนหน่วยดำเนินงาน โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี แ ละพั ฒ นาสามเหลี่ ย มการท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม สนุ ก เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น งบประมาณ
1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
/โครงการ/กิจกรรม…
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งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(กิจกรรมเดิม)
(บาท)
(กิจกรรมใหม่)
1. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 1,350,000 1. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และพัฒนาสามเหลี่ยมการท่องเที่ยว
และพัฒนาสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวกลุ่ม
กลุ่มสนุกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
สนุกเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมความหลากหลาย
กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมความหลากหลาย
การท่องเที่ยวและกีฬาในกลุ่มจังหวัดสนุก
การท่องเที่ยวและกีฬาในกลุ่มจังหวัดสนุก
กิจกรรมย่อย: จ้างเหมาจัดงานประเพณี
กิจกรรมย่อย: จ้างเหมาจัดงานประเพณี
บูชาพญานาค
บูชาพญานาค
หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานการ
หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานวัฒนธรรม
ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนหน่วย
ดำเนินงาน เพี่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านประเพณี
วัฒนธรรม
รวมงบประมาณ
1,350,000
รวมงบประมาณ

มติทปี่ ระชุม

งบประมาณ
(บาท)
1,350,000

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

1,350,000

เห็นชอบเปลี่ยนหน่วยดำเนินงาน

4.2 พิ จ ารณาเห็ น ชอบแก้ ไขรายละเอี ย ดโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ฝ่ายเลขานุการ : - ศูนย์ วิจั ยและพั ฒ นาการเกษตรสกลนคร ขอความเห็ นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการ “SANOOK Color Food Valley Diversity of Function Organic” การพั ฒ นา
ความหลากหลายของสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดสนุก กิจกรรมย่อย การส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทน
การใช้สารเคมี งบประมาณ 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
- แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภาย
ใต้โครงการ ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าการลงทุนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมหลัก ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านถนนเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 65,000,000 บาท
(หกสิบห้าล้านบาทถ้วน)
- โครงการชลประทานสกลนคร ขอความเห็นชอบแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อให้ได้รับอนุญาต
ดำเนินการตามแบบที่เสนอจากกรมเจ้าท่า
- จั ง หวั ด นครพนมเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการ SANOOK Color Food Valley
“Diversity of Function Organic” การพั ฒ นาความหลากหลายของสิ น ค้ า เกษตรของกลุ่ ม จั งหวั ด สนุ ก
กิจกรรมย่อย สาธิตและสนับสนุ นการผลิตสารชีวภั ณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพื ช งบประมาณ 680,000
บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
/โครงการ/กิจกรรม…

-6โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(กิจกรรมเดิม)
1. โครงการ Sanook Color food
Valley “Diversity of Functional
Organic” การพัฒนาความ
หลากหลายของสินค้าเกษตรของกลุ่ม
จังหวัดสนุก
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และแปรรูป
เพิ่มมูลค่า โดยการ ส่งเสริมการผลิตข้าว
หอมมะลิคณ
ุ ภาพดีและได้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
กิจกรรมย่อย: สาธิตและสนับสนุนการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง
ศัตรูพืชหน่วยดำเนินงาน : ศูนย์วจิ ัย
และพัฒนาการเกษตรสกลนคร

งบประมาณ
(บาท)
680,000

๑) ค่าวัสดุและหัวเชื้อไส้เดือนฝอย
ควบคุมแมลง ๕ กลุ่มๆละ 4 ชุด ๆ ละ
๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐๐๐ บาท
๒) ค่าวัสดุและอาหารเลี้ยงแมลงตัวห้ำ
ควบคุมแมลงพร้อมพ่อแม่พันธุ์ ๕
กลุ่มๆละ 4 ชุด ๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็น
เงิน ๔๐๐๐ บาท
๓) ค่าวัสดุและหัวเชื้อไวรัสเอ็นพีวกี ำจัด
หนอนกระทู้ผัก ๕ กลุ่มๆละ 4 ชุด ๆ
ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๔) ค่าวัสดุและหัวเชื้อไวรัสเอ็นพีวกี ำจัด
หนอนเจาะผล ๕ กลุ่มๆละ 4 ชุด ๆ ละ
๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๕) ค่าวัสดุและหัวเชื้อเห็ดเรืองแสง
ควบคุมโรครากปม ๕ กลุม่ ๆละ 4 ชุด ๆ
ละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท
๖) ค่าวัสดุและหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพ ๕
กลุ่มๆละ 4 ชุด ๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็น
เงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

8,000
4,000

12,000
12,000
14,000
16,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(กิจกรรมใหม่)
1. โครงการ SANOOK Color Food
Valley “Diversity of Function
Organic” การพัฒนาความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตรของกลุม่ จังหวัดสนุก
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และแปรรูป
เพิ่มมูลค่า โดยการ ส่งเสริมการผลิตข้าวหอม
มะลิคณ
ุ ภาพดีและได้มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
กิจกรรมย่อย: สาธิตและสนับสนุนการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง
ศัตรูพืชหน่วยดำเนินงาน : ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสกลนคร
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของกิจกรรม
ในภายใต้โครงการฯ และให้มีความ
เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาและยกระดับเกษตรกร
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการในการใช้ชีวภัณฑ์ใน
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนา
ข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
1) ค่าวัสดุและหัวเชื้อบีที ควบคุมหนอน
และแมลง ๕ กลุม่ กลุ่มละ 4 ชุด ชุดละ
๖๐๐ บาท เป็นเงิน 12,๐๐๐ บาท
๒) ค่าวัสดุและหัวเชื้อบิวเวอร์เรียควบคุม
เพลี้ย ๕ กลุ่ม กลุม่ ละ 4 ชุด ชุดละ
๗๐๐ บาท ๑,๔๐๐๐ บาท

งบประมาณ (บาท)

มติที่ประชุม

680,000

เห็นชอบ

๓) ค่าวัสดุและหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์
๕ กลุ่ม กลุ่มละ 4 ชุด ชุดละ ๘๐๐ บาท
เป็นเงิน 16,๐๐๐ บาท
๔) ค่าวัสดุและหัวเชื้อผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ละลายฟอสเฟต ๕ กลุม่ กลุ่มละ 4 ชุด
ชุดละ ๗0๐ บาท เป็นเงิน 14,0๐๐บาท
๕) ค่าวัสดุและชุดสาธิตการเลี้ยงแหนแดง
จำนวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๔ ชุด ชุดละ
๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

16,000

๖) ค่าวัสดุและชุดสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพแห้ง
จำนวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๔ ชุด ชุดละ ๗๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

14,000

12,000
14,000

14,000
10,000

/๗) ค่าวัสดุ…

-7โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(กิจกรรมเดิม)
๗) ค่าวัสดุและหัวเชื้อผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ละลายฟอสเฟต ๕ กลุม่ ๆละ 4 ชุด ๆ
ละ ๗0๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

งบประมาณ
(บาท)
14,000

๘) ค่าวัสดุสำหรับทำห้องผลิตชีวภัณฑ์

600,000

พร้อมอุปกรณ์ ๕ กลุ่มๆละ 2 ชุด ๆ ละ
๖0,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐
บาท
2. โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทาง
การค้าการลงทุนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ทีเ่ ชื่อมโยงอนุภูมภิ าคลุ่มน้ำโขง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านถนน
เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนและ
ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด
หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวง
สกลนครที่ 1
2.1 กิจกรรม: ปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 2339 ตอน ศรีวชิ า กวนบุ่น ระหว่าง กม.0+800 - กม.
4+000 ระยะทาง 3.200 กม.

2.2 กิจกรรม: ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ทาง
หลวงหมายเลข 223 ตอน สกลนคร
- นาแก ระหว่าง กม.26+285 กม.27+400 ระยะทาง 1.150
กม.

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(กิจกรรมใหม่)
๗) ค่าวัสดุสำหรับสนับสนุนการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและชีวภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ๕
กลุ่ม กลุ่มละ 2 ชุด ชุดละ ๖0,๐๐๐
บาท เป็นเงิน 600,๐๐๐ บาท

2. โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้า
การลงทุนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ที่
65,000,000 เชื่อมโยงอนุภูมภิ าคลุ่มน้ำโขง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพื่อสนับสนุน
การค้า การลงทุนและภาคการเกษตร
ของกลุ่มจังหวัด
หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวง
สกลนครที่ 1
20,000,000 2.1 กิจกรรม: ปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 2339 ตอน ศรีวิชา กวนบุน่ ระหว่าง กม.3+000 - กม.
6+200 ระยะทาง 3.200 กม.
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากช่วง กม. 0+800 - กม.
3+000 ระยะทาง 2.200 กม.
ได้รับงบประมาณจากงบประมาณฟังก์ชั่น
ปี 2564 งบประมาณ 12 ล้านบาท
45,000,000 2.2 กิจกรรม: ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ทางหลวง
หมายเลข 223 ตอน สกลนคร นาแก ที่ กม.28+117
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากช่วง กม.เดิมได้รับงบประมาณ
ดำเนินการขยายปรับปรุงเป็น 4 ช่อง
จราจร ของกรมทางหลวง ปี 2564 2567 จึงต้องเปลี่ยน กม.ดำเนินการ
เป็น ที่ กม.28+117

งบประมาณ (บาท)

มติที่ประชุม

600,000

65,000,000

20,000,000

เห็นชอบ

45,000,000

เห็นชอบ

4. โครงการ...

-8โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(กิจกรรมเดิม)
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลัก: พัฒนาแหล่งน้ำเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการและผลผลิต
ภาคการเกษตร
กิจกรรมย่อย: สถานีสบู น้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าละโมง
ระยะที่ 1
หน่วยดำเนินงาน : โครงการ
ชลประทานสกลนคร

4. โครงการ Sanook Color food
Valley “Diversity of Functional
Organic” การพัฒนาความ
หลากหลายของสินค้าเกษตรของกลุ่ม
จังหวัดสนุก
กิจกรรมหลัก: ยกระดับมาตรฐานและ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และแปรรูป
เพิ่มมูลค่า โดยการ ส่งเสริมการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพดีและได้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมย่อย: สาธิตและสนับสนุนการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง
ศัตรูพืช
หน่วยดำเนินงาน : ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครพนม

๑) ค่าวัสดุและหัวเชื้อไส้เดือนฝอย
ควบคุมแมลง ๕ กลุ่มๆละ 4 ชุด ๆ ละ
๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐๐๐ บาท
๒) ค่าวัสดุและอาหารเลี้ยงแมลงตัวห้ำ
ควบคุมแมลงพร้อมพ่อแม่พันธุ์ ๕
กลุ่มๆละ 4 ชุด ๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็น
เงิน ๔๐๐๐ บาท

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
(บาท)
(กิจกรรมใหม่)
(บาท)
22,500,000 3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
22,500,000
และยกระดับการผลิตอาหารปลอดภัย
กิจกรรมหลัก: พัฒนาแหล่งน้ำเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการจัดการและผลผลิต
ภาคการเกษตร
กิจกรรมย่อย: สถานีสบู น้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าละโมง ระยะที่ 1
หน่วยดำเนินงาน : โครงการชลประทาน
สกลนคร
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ
แก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อให้ได้รบั อนุญาต
ให้ดำเนินการตามแบบที่เสนอจากกรม
เจ้าท่า
680,000
4. โครงการ Sanook Color food
680,000
Valley “Diversity of Functional
Organic” การพัฒนาความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตรของกลุม่ จังหวัดสนุก
กิจกรรมหลัก: ยกระดับมาตรฐานและ
ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และแปรรูป
เพิ่มมูลค่า โดยการ ส่งเสริมการผลิตข้าว
หอมมะลิคุณภาพดีและได้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมย่อย: สาธิตและสนับสนุนการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง
ศัตรูพืช
หน่วยดำเนินงาน : ศูนย์วจิ ัยและ
พัฒนาการเกษตรนครพนม
เหตุผลทีเ่ ปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของกิจกรรม
ในภายใต้โครงการฯ และให้มีความ
เหมาะสม คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการในการใช้ชีวภัณฑ์ในการ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวอินทรีย์
ในพืน้ ที่จังหวัดนครพนม
8,000
1) ค่าวัสดุและหัวเชื้อบีที ควบคุมหนอน
12,000
และแมลง ๕ กลุม่ กลุ่มละ 4 ชุด ชุดละ
๖๐๐ บาท เป็นเงิน 12,๐๐๐ บาท
4,000
๒) ค่าวัสดุและหัวเชื้อบิวเวอร์เรียควบคุม
14,000
เพลี้ย ๕ กลุ่ม กลุม่ ละ 4 ชุด ชุดละ
๗๐๐ บาท ๑,๔๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม
เห็นชอบ

เห็นชอบ

/โครงการ/กิจกรรม…

-9โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(กิจกรรมเดิม)
๓) ค่าวัสดุและหัวเชื้อไวรัสเอ็นพีวกี ำจัด
หนอนกระทู้ผัก ๕ กลุ่มๆละ 4 ชุด ๆ
ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๔) ค่าวัสดุและหัวเชื้อไวรัสเอ็นพีวกี ำจัด
หนอนเจาะผล ๕ กลุ่มๆละ 4 ชุด ๆ ละ
๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๕) ค่าวัสดุและหัวเชื้อเห็ดเรืองแสง
ควบคุมโรครากปม ๕ กลุม่ ๆละ 4 ชุด ๆ
ละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

งบประมาณ
(บาท)
12,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(กิจกรรมใหม่)
๓) ค่าวัสดุและหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพพีจพี ีอาร์
๕ กลุ่ม กลุ่มละ 4 ชุด ชุดละ ๘๐๐ บาท
เป็นเงิน 16,๐๐๐ บาท
๔) ค่าวัสดุและหัวเชื้อผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ละลายฟอสเฟต ๕ กลุม่ กลุ่มละ 4 ชุด
ชุดละ ๗0๐ บาท เป็นเงิน 14,0๐๐บาท
๕) ค่าวัสดุและชุดสาธิตการเลี้ยงแหนแดง
จำนวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๔ ชุด ชุดละ
๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ
(บาท)
16,000

๖) ค่าวัสดุและหัวเชื้อปุย๋ ชีวภาพ ๕ กลุม่ ๆละ
4 ชุด ๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐
บาท

16,000

๖) ค่าวัสดุและชุดสาธิตการผลิตปุ๋ยชีวภาพแห้ง
จำนวน ๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๔ ชุด ชุดละ ๗๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

๑๔๐๐๐

๗) ค่าวัสดุและหัวเชื้อผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ละลายฟอสเฟต ๕ กลุม่ ๆละ 4 ชุด ๆ
ละ ๗0๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐บาท

14,000

๗) ค่าวัสดุสำหรับสนับสนุนการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและชีวภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ๕
กลุ่ม กลุ่มละ 2 ชุด ชุดละ ๖0,๐๐๐
บาท เป็นเงิน 600,๐๐๐ บาท

๘) ค่าวัสดุสำหรับทำห้องผลิตชีวภัณฑ์
พร้อมอุปกรณ์ ๕ กลุ่มๆละ 2 ชุด ๆ ละ
๖0,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐บาท

600,000

มติที่ประชุม

12,000
14,000

มติที่ประชุม

๑๔,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

เห็นชอบ

4.3 พิ จารณาการใช้เงินเหลื อจ่ายของกลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,974,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการ : จังหวัดสกลนคร มีเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จำนวน 2,050,800 บาท และมีความประสงค์จะขอใช้เงินเหลือจ่ายฯ เพื่อนำไปขยายผลโครงการ
ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าเศรษฐกิจครอบครัวและป่าชุมชนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิม
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น จำนวน 1,974,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6
สาขานครพนม
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
4.4 การขอความเห็ น ชอบโอนสิ น ทรั พ ย์ / เปลี่ ย นแปลงผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ไ ด้ ม าจาก
งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ

ฝ่ายเลขานุการ

: กลุ่มจังหวัดฯ ขอความเห็นชอบการโอนสินทรัพย์/เปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ทไี่ ด้มาจาก
งบประมาณรายจ่ ายของกลุ่ มจั งหวัด ฯ ซึ่งมี จำนวนทั้ งสิ้ น 4 โครงการ 27 รายการ
เพื่ อเสนอขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.ก. เพื่อดำเนิน การโอนทรัพ ย์สิ น
ให้ ห น่ ว ยดำเนิ น การใช้ ป ระโยชน์ แ ละบำรุงรัก ษาสิ น ทรั พ ย์ ต่ อ ไป โดยมี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
/ที.่ ..

- 10 ที่
1

ปี
งบประ
มาณ

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

2560 โครงการผลิต
(เพิ่มเติม) และแปรรูปปลา
นิลคุณภาพสูง
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ประเภททรัพย์สิน
รายการ

จำนวน

บ่อเลี้ยงปลา
ระบบไบโอฟลอค
บ่อโพลีเอทีลีน

มูลค่ารวม
(บาท)

ครุภัณฑ์

สิ่งก่อ
สร้าง

1 บ่อ
2 บ่อ

/

/

/

/

325,000
498,000

1 บ่อ

/

/

249,000

1 บ่อ

/

/

249,000

1 บ่อ

/

/
249,000

2

2562

3

2562

4

2562

โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการและ
ผลผลิตภาค
การเกษตร
โครงการ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐานด้านถนน
เพื่อสนับสนุน
การค้า
การลงทุนและ
ภาคการเกษตร
ของกลุ่มจังหวัด

โครงการเพิ่ม
มูลค่าสมุนไพร
ในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๒

แก้มลิงหนองแซง
น้อยพร้อมระบบ
ส่งน้ำ หมู่ 9
ต.ธาตุเชิงชุม
อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร
กิจกรรมขยายผิว
จราจรให้ได้
มาตรฐานความ
กว้าง 12 เมตร
ทางหลวงหมายเลข
213 ตอนสร้างค้อ
- สกลนคร ระหว่าง
กม.ที่ 115+600
– กม.124+285
เป็นช่วงๆ
ระยะทาง 9.581
กม.
อุปกรณ์สำหรับ
การวิจยั สมุนไพร

มูลค่าสินทรัพย์ที่โอนเป็นเงินรวม (บาท)

ส่วนราชการที่
เป็นหน่วย
จัดหาพัสดุ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร
โครงการ
ชลประทาน
สกลนคร

1 แห่ง

/

5,082,572.47

1 แห่ง

/

40,638,800

/

6,080,000 มหาวิทยาลัย

16
เครื่อง
3 ชุด

/

แขวงทาง
หลวงสกลนคร
ที่ 1

เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ
จังหวัด
สกลนคร

ส่วนราชการทีเ่ ป็น
หน่วยรับโอน

มติที่
ประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

เห็นชอบ

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแป้น
อ.โพนนาแก้ว
จ.สกลนคร
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
ต. โพธิ์ตาก อ.เมือง
จ.นครพนม
โรงเรียนบ้านสามขัว
ต.ดงเย็น อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชิงชุม
อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร
แขวงทางหลวง
สกลนครที่ 1

เห็นชอบ

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร

เห็นชอบ

จำนวน 53,371,372.47 บาท
(ห้าสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมืน่ หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

ทั้งนี้ได้แก้ไขตามทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแจ้งแล้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เห็นชอบการโอนสินทรัพย์/เปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์
/4.5 ด้วยกลุ่ม…

- 11 4.5 ด้วยกลุ่มจังหวัดฯ ได้แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ให้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ตามประเด็นการพัฒ นาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดฯ ได้ ร่างคำสั่ง
แต่งตัง้ คณะทำงานตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดฯ เรียบร้อยแล้ว
จังหวัดนครพนม : เสนอเพิ่ม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้ง 3 จังหวัด ในคณะทำงานที่ 2
จังหวัดมุกดาหาร : ขอให้ เพิ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นหัวหน้าคณะทำงานและหัวหน้า
สำนักงาน เป็นรองหัวหน้าคณะทำงานในคณะทำงานที่ 3
นายเศกสรร ชนาวิโชติ (ประธานสภาหอการค้ากลุ่มจังหวัด) : เสนอเพิ่ม ประธานสภาหอการค้าทั้ง 3 จังหวัด
ในคณะทำงานที่ 1 และปรับรูปแบบคณะทำงานฯ ให้เป็นไปในแนวเดียวกัน
ผู้แทนจาก ม.เกษตรฯ : เสนอเพิ่ม ผู้แทนจาก ม.เกษตรฯ ในคณะทำงาน ที่ 3 และ 4 ด้วย
มติที่ประชุม

: คณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่ประชุมเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุง
รายละเอียดคำสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ
นายมงคล ตันสุวรรณ (ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครพนม) : เสนอว่า เนื่องจากในช่วงนี้มีการแพร่
ระบาดของโรคไวรัส โควิด – 19 พร้อมทั้ งผลกระทบจาก ฝุ่ น P.M. 2.5 ซึ่งฝุ่ นดังกล่ าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในทุกๆ ปี ดังนั้นจึงขอให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้กำชับหรือมีคำสั่งตามความเหมาะสม ในการเผาวัชพืชต่างๆ ฯ
ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะ”
มติที่ประชุม

ประธานกรรมการ (ก.บ.ก.) รับเพื่อพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมต่อไป

เลิกประชุมเวลา 15.00 น
******************************
ลงชื่อ.......................................ผู้ จดรายงานการประชุม
(นายพัฒน์พงษ์ แพนพัฒน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

