รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 6/2560
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์
รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธาน
2. นายเพิ่มศักดิ์
ฉวีรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายปานทอง
สระคูพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายสันธาน
สร้อยสําโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
5. นายอนุรัตน์
ธรรมประจําจิต หัวหน้าสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสมศักดิ์
สีบุญเรือง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
7. นายจักราวุธ
จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
8. นายภาณุมาศ
ลําภา
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
9. นายวิญญู
รัตนาพันธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
10. นางสาวศรุดา
นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
11. นายสุรพล
มิ่งชัย
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
12. นางสาวเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม
แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร
13. นายสุรสิทธิ์
โสรินทร์
แทน อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
14. นางอัจฉรา
เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
15. นางศุภลักษณ์
ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
16. นายไพฑูรย์
สุขต่าย
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
17. นายสุภชาติ
ราชิวงศ์
แทน ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
18. นายอําพล
สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
19. นายรุ่งชัย
พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
20. นายเสกสรรค์
ยอดพิบูลย์
แทน อัยการจังหวัดมุกดาหาร
21. พ.อ.พรเทพ
ชิ้นสุวรรณ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห. (ท)
22. นายบุญรู้
บุตรดีวงศ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
23. นายเฉลียว
ดีวงศ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
24. นายจักราวุธ
ยากลาง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งขามดงหมู
25. นายชิราวุธ
โสภาลุน
แทน นายกเทศมนตรีตําบลบางทรายใหญ่
26. นายเฮือง
ศรีหาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดแข้
27. นายไชยยง
อาจวิชัย
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
28. นายพิเชฐ
แสงนิศากร
ประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29. นายคําสิงห์
ทองขอน
ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
30. นายสัจจา
วงศ์กิตติธร
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
31. นายสังคม
อุปคุณ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
32. นายเทิดศักดิ์
สาระรัตน์
ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลหนองเอี่ยน
33. นางวิไล
สกุลไทย
ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลดอนตาล

-234. นางเด่นดวง
35. นางสุนิสา
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสมยศ
๒. ๓. นายเอกอมร
๔. ร.ต.ต.ชัยยุทธ
๕. ด.ต.จําเนียร
๖. นายสุริยะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุบลวรรณ์

ศรีพรม
จูมแพง

ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลชะโนดน้อย
ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลภูวง

ชาญจึงถาวร

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ติดราชการ
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
ศรีลาศักดิ์
นายกเทศมนตรีตําบลดอนตาล
ไมล์วิสัย
นายกเทศมนตรีตําบลคําป่าหลาย
เขจรกุล
ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลคําป่าหลาย
พิศิษฐอรรถการ ประธานคณะทํางานเครือข่ายภาคประชาชนสังคม
ระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร
จันทประสาร

ผู้อํานวยการกลุ่มงานอํานวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อํานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
2. นายพิรมย์
เทพคําราม
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
3. นายมณเฑียร
วิริยะพันธุ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
4. นายวรพล
กงนะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
5. นายสุเมต
ประจงรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
6. นายชัยวิวัฒน์
เบญมาตย์
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
7. นางจริยา
ถานัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
8. นายทวีศักดิ์
ป้องศรี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
9. นางณัฐพร
โคตรพรม
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
10. นางสาวดาวฤดี
มีชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
11. นางสาวณัฐดา
สุนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
12. นายเจษฎา
สามารถ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
13. นายณฐชน
วงษ์ขํา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
14. นางทัศนีย์
ครัวสูงเนิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
15. นางสุวิมล
เทพรังศิริกุล เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
16. นางณัฐฏ์พัชร
นนทะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
17. นางอินถวา
ศรีสะอาด
พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
18. นางอรวรรณ
มงคลสุภา
พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
19. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
20. นางสาวทานตะวัน กลางประพันธ์ เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
21. นายอนุชา
บุญสอด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรม
22. นางสาวเยาวภา บุระวงศ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
23. นายธนันชัย
ไกยะวินิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
24. นายจิรายุทธ
จันรอง
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ OSS
25. นางวันทอง
ศรศิลป์
พนักงานบริการ
26. นายพัฒธิยะ
ศรีลาศักดิ์
พนักงานบริการ

-327. นางอัญชนีย์
28. นายสถิตพงษ์
29. นางสาวจิราพร
30. นายคมสัน
31. นางสาวนงค์นุช

ป้องศรี
จันทร์ธานี
สุรพันธุ์
ลายทอง
นารีนุช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ สคบ.

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น
ประธานการประชุมฯ โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
(ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2560 วันนี้ขอฝากกรอบแนวทางการทํางานของจังหวัด
มุกดาหาร ดังนี้
1. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้มี
การทบทวนร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานในพื้ น แล้ ว ทั้ ง ตั ว วิ สั ย ทั ศ น์
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด และแผนงาน/โครงการ โดยมีสิ่งที่จะ
ทบทวนเพิ่มเติมอีกเรื่องคือปัญ หาในการจัดทําแผนพัฒนาของจังหวัด โดยเฉพาะ
เรื่องการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณซึ่งส่วนราชการจะให้ความสําคัญ ในการ
จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ แต่ไม่ค่อย
ให้ความสําคัญ กับการจัดทําข้อมูลทั่วไปของจังหวัด การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ศักยภาพ และปัญหาอุปสรรคของจังหวัด หรือที่เรียกว่า SWOT เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
กําหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ Positioning ตลอดจนการ
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการในการแก้ไข
ปัญหาของจังหวัดที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่
อี ก เรื่ อ งในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด คื อ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทําให้การเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดไม่
ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนั้น หากส่วนราชการมีความต้องการจะเสนอ
แผนงาน/โครงการเพื่ อบรรจุ ไว้ในแผนพั ฒ นาจังหวัด ขอให้ แ จ้งสํานั ก งานจั งหวัด
มุกดาหารทราบเพื่อรวบรวมจัดทําเป็นเล่มแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดมุกดาหารจะครบรอบ 36 ปีในการจัดตั้ง
จั งหวั ด ดั งนั้ น จึ งขอมอบหมายให้ ส่ วนราชการเสนอแผนงาน/โครงการที่ อ ยู่ ใน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือของส่วนราชการส่วนกลางที่ตอบโจทย์ของรัฐบาล เพื่อทํา
เป็น 36 กิจกรรมเพื่อ 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร โดยเลือกจากกิจกรรมที่ทําในพื้นที่
ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้ งยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาจั งหวั ด ยุท ธศาสตร์ก รม/กระทรวง และ
ยุทธศาสตร์ประเทศ จึงขอฝากกรอบแนวทางการทํางานข้างต้นเพื่อให้ช่วยในการ
ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหารต่อไป จึงนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ 2
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครัง้ ที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จํานวน 8 หน้า
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการได้
จั ด ทํ ารายงานการประชุ ม ฯ ส่ งให้ ก.บ.จ.มุ ก ดาหารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งแล้ ว
โดยรายงานการประชุมมีทั้งหมดจํานวน 8 หน้า ประกอบด้วย หน้าที่ 1 – 2 เป็น
รายชื่อผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม หน้าที่ 3 – 6 เป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 เรื่องเพื่อทราบ และ
เรื่ อ งพิ จ ารณา จํ า นวน 1 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ การขอใช้ งบประมาณเหลื อจ่ าย ประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณี มี ผ ลกระทบต่ อ แผนแผนปฏิ บั ติ ราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 500,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบง หมู่ที่ 5 (ดอนกลาง) ตําบลหนองเอี่ยน
อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ซึ่ง ก.บ.จ.
มุกดาหารได้ให้ ความเห็นชอบในการขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธาน

มีกรรมการท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายคําสิงห์ ทองขอน

ขอแก้ไขรายงานการประชุมในหน้าที่ 7 บรรทัดที่ 20 จาก 500,00 บาท
เป็น 500,000 บาท และในหน้าที่ 6 ข้อ 4.2 บรรทัดที่ 10 จาก (3) เงินเหลือจ่าย
เป็น (2) เงินเหลือจ่าย

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม
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เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครัง้ ที่ผา่ นมา
เรื่ อ งสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ครั้งที่ 5/2560 เมื่ อ วัน ที่ 26 กรกฎาคม 2560
การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีมีผลกระทบ
ต่อแผนฯ เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบง
หมู่ที่ 5 (ดอนกลาง) ตําบลหนองเอี่ยน อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ
500,000 บาท ซึ่ง อ.ก.น.จ.ด้านแผนและด้านงบประมาณ ได้เห็นชอบให้จังหวัด
มุกดาหารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการดังกล่าวตามหนังสือ ก.น.จ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/770 ลงวันที่ 19
สิ ง หาคม 2560 และสํ า นั ก งบประมาณได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
งบประมาณเหลือจ่ายไปดําเนินโครงการดังกล่าวในวงเงินงบประมาณ 488,300 บาท
ตามหนังสือสํานักงบงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0726.4/19036 ลงวันที่ 31
สิงหาคม 2560 จึงนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทัง้ สิน้ 244,707,900 บาท แยกเป็น
- งบพัฒนาจังหวัด จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 235,707,900 บาท
- งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 9,000,000 บาท
จําแนกเป็น
 งบลงทุน จํานวน 7 โครงการ 39 กิจกรรม งบประมาณ 186,109,400 บาท
(76.05%)
1) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
จํานวน 35 กิจกรรม งบประมาณ 15,481,600 บาท
2) งบรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 – 500 ล้านบาท

จํานวน 7 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 170,627,800 บาท
 งบดําเนินงาน จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 58,598,500 บาท
(23.95%)
 พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหาร
จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 14,614,500 บาท
เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ป่า ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ไปที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นทีด่ ังกล่าวแต่อย่างใด
คงเหลืองบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน 230,093,400 บาท
 ผลการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ก่อหนี้ 40.17 ล้านบาท เบิกจ่าย 181.91 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 79.06 (ลําดับที่ 44 ของประเทศ)
แยกเป็นเบิกจ่าย
1. งบดําเนินงาน 58.67 ล้านบาท ก่อหนี้ 3.67 ล้านบาท เบิกจ่าย 50.76 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 86.51
2. งบลงทุน 171.42 ล้านบาท ก่อหนี้ 36.50 ล้านบาท เบิกจ่าย 131.15 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.51
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.2 ผลการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เนื่องจากมีส่วนราชการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่สามารถก่อหนี้/เบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ทันภายในวันที่ 30
กันยายน 2560 จึงได้ดําเนินการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ดังนี้
1. กรณีมหี นีผ้ ูกพัน (PO)
จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 40,169,615 บาท แยกเป็นงบพัฒนาจังหวัด
จํานวน 8 โครงการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน
1 โครงการ ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้จังหวัดมุกดาหารขยายการเบิกจ่าย
งบประมาณดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว
2. กรณีไม่มีหนี้ผกู พัน (เอกสารสํารองเงิน)
จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 5,518,910 บาท
เนื่องจากเป็นโครงการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ในห้วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินงานโครงการได้
ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขอทําความตกลง/
อุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันกับกรมบัญชีกลาง

ประธาน

ขอให้เร่งรัดดําเนินงานโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วให้เป็นไปตามงวดงานและทัน
ระยะเวลาที่กําหนด ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายขอให้เตรียม
ความพร้อมและเร่งรัดในการดําเนินงานโครงการไว้ด้วย

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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4.3 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 206,606,600 บาท
แยกเป็น
- งบพัฒนาจังหวัด จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 197,606,600 บาท
- งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 9,000,000 บาท
จําแนกเป็น
1.1 งบลงทุน จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 148,158,600 บาท (71.71%)
1.2 งบดําเนินงาน จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 49,448,000 บาท
(23.93%)
1.3 งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 9,000,000 บาท (4.36%)

-7 แยกงบประมาณตามผลผลิต
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 164,995,100 บาท (79.86%)
2. การพัฒนาด้านสังคม
จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 19,476,900 บาท (9.43%)
3. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 22,134,600 บาท (10.71%)
 ประเภทโครงการ ปี 2561 (งบลงทุน) งบประมาณ 148,158,600 บาท
1. พัฒนาถนน จํานวน 7 แห่ง งบประมาณ 81,232,200 บาท
2. พัฒนาแหล่งน้ํา จํานวน 15 แห่ง งบประมาณ 35,193,900 บาท
3. โครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จํานวน 9 แห่ง
งบประมาณ 16,263,900 บาท
4. โครงสร้างพืน้ ฐานเกี่ยวกับยาเสพติด (ลานกีฬา) จํานวน 1 แห่ง
งบประมาณ 594,000 บาท
5. โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 6 แห่ง
งบประมาณ 14,874,600 บาท
ในเบื้ อ งต้ น ขณะนี้ ยั ง ไม่ มี ก ารเสนอขออนุ มั ติ โ ครงการ เนื่ อ งจากมี ก ารขอโอน
เปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดกิ จ กรรม ซึ่ ง จะพิ จ ารณาในวาระเพื่ อ พิ จ ารณาต่ อ ไป
ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
เป็น Project Idea เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้
โครงการหลัก ซึ่งจะทําให้เห็นห่วงโซ่ของโครงการ/กิจกรรม ความยืดหยุ่นในการปรับ
รายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นอํานาจของ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ตลอดจนสามารถขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จให้ ป ระชาชนได้ รับ ประโยชน์ รวดเร็วขึ้น และทํ าให้ ผ ลการเบิ ก จ่ายของ
จังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อจํากัดคือทําให้กระบวนการเสนอขออนุมัติ
โครงการมีความล่าช้า เนื่องจากหากส่วนราชการที่รับผิดชอบกิจกรรมหลักภายใต้
โครงการหลั ก ไม่ มี ค วามพร้ อ มและไม่ จั ด ส่ ง รายละเอี ย ดกิ จ กรรมให้ กั บ เจ้ า ภาพ
โครงการหลัก ภายในระยะเวลาที่ กํ าหนด ก็ จ ะทํ าให้ การเสนอขออนุ มั ติ โครงการ
มีความล่าช้าออกไปอีก
ประธาน

เรื่องนี้เป็นผลมาจากกระบวนการจัดทํางบประมาณที่ทําให้มีความง่ายขึ้นแต่ในทาง
ปฏิ บั ติทํ าได้ ย ากเนื่ อ งจากจะต้ องมีก ารบู รณาการระหว่างหน่ วยงานผู้รับ ผิด ชอบ
กิจกรรม ซึ่ งที่ ผ่ านมาส่ วนกลางได้มีข้อสั่ งการให้ เตรียมความพร้อมในการดําเนิ น
โครงการมาตั้งแต่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายผ่านวาระที่ 1 จนถึงขั้นจัดหา
ตัวผู้รับจ้าง แต่เข้าใจว่าที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนระเบี ยบพัสดุใหม่ จึงทําให้การ
ดําเนินงานโครงการมีความล่าช้า ซึ่งหากมีข้อติดขัดในเรื่องกระบวนการจัดหาขอให้
ประสานสํานักงานคลังจังหวัดมุกดาหารเพื่อแก้ไขปัญ หาดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้
เจ้าภาพหลักโครงการเร่งรัดหน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้โครงการจัดทํา
รายละเอียดโครงการมาเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

มติทปี่ ระชุม
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4.4 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน 2560 เห็ น ชอบมาตรการเพิ่ ม
ประสิท ธิ ภ าพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐทราบและถือปฏิบัติตาม
ที่สํานักงบประมาณเสนอ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 โดยเป็นงบประจําไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.36 และรายจ่าย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 88

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประมาณการ
รายจ่าย
- ภาพรวม
ประมาณร้อยละ
- รายจ่ายประจํา
ประมาณร้อยละ
- รายจ่ายลงทุน
ประมาณร้อยละ

รวม
2,784,000
96.00%
2,203,393
98.36%
580,607
88.00%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
878,552 638,000
638,000 629,448
30.29% 22.00%
22.00% 21.71%
739,273 492,848
492,848 478,424
33.00% 22.00%
22.00% 21.36%
139,279 145,152
145,152 151,024
21.11% 22.00%
22.00% 22.89%

ในไตรมาสที่ 1 จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ในภาพรวมร้อยละ 30.29
แยกเป็นงบรายจ่ายประจําร้อยละ 33 และงบรายจ่ายลงทุนร้อยละ 21.11
แนวทางการดําเนินงาน
1. รายจ่ายประจํา
จะต้ องเร่งรัด ให้ เริ่ม ดํ าเนิ นงานและเริ่ม เบิ กจ่ ายงบประมาณได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
สําหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้คํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการ
จะได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสําคัญ รวมทั้งสอดคล้องกับการดําเนินการ
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ 1 ให้มากทีส่ ดุ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
2. รายจ่ายลงทุน
กรณีจดั หาครุภณ
ั ฑ์ จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา
และสถานที่/พืน้ ที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน
กรณีค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง ต้องดําเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกําหนด
จํานวนพื้นที่ สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกําหนดและขอบเขตของงาน (TOR)
แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พืน้ ที่ก่อสร้าง รวมถึงการดําเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

-9ทั้งนี้ ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกําหนดให้
 รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนีผ้ กู พันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
 ยกเว้นรายการทีม่ ีคณ
ุ ลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุน
ที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่
จะต้องก่อหนีผ้ ูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
ซึ่งเหตุผลในการยกเว้นตามมาตรการดังกล่าวไม่มีในแผนพัฒนาจังหวัด จะเห็นได้ว่า
ในปีที่ผ่านมาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นมาตรการที่เห็นผลคาดว่า
ในปี นี้ น่ า จะมี อี ก โดยกระบวนการโอนเปลี่ ย นแปลงขณะนี้ ยั ง ไม่ ต้ อ งขอไป
ที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ดังนั้น หากมีแผนงาน/โครงการ
ที่ ไ ม่ ส ามารถเดิ น หน้ า โครงการได้ ขอให้ ส่ ว นราชการเตรี ย มแผนในการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อไปทํากิจกรรมที่สะท้อนผลผลิตหรือยุทธศาสตร์จังหวัด/
กระทรวง ในส่ ว นของงบรายจ่ า ยลงทุ น มี เรื่ อ งที่ น่ า ห่ ว งคื อ แผนงานโครงการ
ที่ดําเนินการพื้นที่ป่าจะต้องมีหนังสือรับรองจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ยื น ยั น ว่ า อยู่ น อกเขตพื้ น ที่ ป่ า หรื อ อยู่ น อกเขตพื้ น ที่ อุ ท ยาน
จึงจะสามารถเสนอขออนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ สําหรับแนวทางการ
ดํ า เนิ น งานตามมาตรการฯ มี ดั ง นี้ (1) ให้ ส่ ว นราชการจั ด ทํ า แผนส่ ง ให้ สํ า นั ก
งบประมาณภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เป็นไป
ตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
สําหรับงบรายจ่ายลงทุนจะต้องมีรูปแบบรายการคุณลักษณะ Spec ปร.4 ปร. 5
ประมาณราคา และสถานที่ /พื้ น ที่ ก่อสร้างให้พ ร้อมก่อนเสนอขออนุ มัติโครงการ
(2) ให้ส่วนราชการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในกรณี
ที่เป็นงบประมาณรายจ่ายบูรณาการจะต้องให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ า ยสํ าหรับ แผนบู ร ณาการ พ.ศ. 2559 และให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (3) ให้ส่วนราชการฯ เร่งโอนจัดสรร
งบประมาณไปยังสํานักเบิกส่วนภูมิภาค ซึ่งงบประมาณได้โอนมาตั้งเบิกจ่ายที่จังหวัด
เรียบร้อยแล้ว สําหรับ งบรายจ่ายของกลุ่ม จังหวัดที่ จะโอนมาตั้งเบิกจ่ายแทนกัน
ที่ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ขณะนี้ ยั ง ไม่ มี ก ารโอนงบประมาณดั ง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด
(4) ให้หัวหน้าส่วนราชการรายงานผลสัมฤทธิ์และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นราย
เดือนและรายไตรมาส และบันทึกในระบบ BB EvMis ซึ่งจังหวัดได้ดําเนินการบันทึก
ในระบบเรียบร้อยแล้ว (5) ให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และ (6) สํ า หรั บ เงิ น
กันเบิกจ่ายเหลื่อมปี ขอให้เร่งรัดก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 2
ประธาน

ขอให้ส่วนราชการดูภาพรวมของรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจําของหน่วยงานให้
เป็นไปตามมาตรการฯ สําหรับในรอบเดือนได้มอบหมายให้คลังจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการเบิ ก จ่ า ยเป็ น ประจํ า ทุ ก สั ป ดาห์ และนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม หั ว หน้ า
ส่ วนราชการทราบทุ ก เดื อ น ถ้ าติ ด ขั ด ขั้ น ตอนไหนจะได้ ช่ว ยกั น ดู เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมได้

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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เรื่องเพือ่ พิจารณา
ตามประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด (ฉบั บ ที่ 2) ลงวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2554
ซึ่ ง ถ้ า เป็ น ส่ ว นราชการของกระทรวง กรม จะใช้ ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห าร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถโอนเปลี่ยนแปลงในกรณีที่
ไม่ มี ผ ลกระทบ แต่ สํ า หรั บ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด จะต้ อ งเข้ า สู่ ค ณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
1. กรณีทไี่ ม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้แก่
ข้อ 1 (1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้
(ก) กิจกรรม
(ข) พื้นที่ดําเนินโครงการ
(ค) งบรายจ่าย
(ง) เป้าหมายหมายโครงการ
(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อ 1 (2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนําโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มาดําเนินการแทนโครงการเดิม
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัด แบบบู รณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริห ารงานกลุ่ม จังหวั ดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี
 เมื่ อ ก.บ.จ.และ ก.บ.ก. ให้ ค วามเห็ น ชอบการโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้ ก.น.จ. ทราบ
2. กรณีที่มผี ลกระทบต่อแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี
 เมื่อ ก.บ.จ.และ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดพร้อมทั้งเป็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จั งหวัด หรือ หั วหน้ ากลุ่ ม จังหวัด นํ าเสนอขอความเห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้านแผนและด้าน
งบประมาณ (อ.ก.น.จ. ด้านแผนงานและด้านงบประมาณ)
 เมื่อ อ.ก.น.จ.ด้านแผนและด้านงบประมาณให้ความเห็นชอบในการปรับแผน
ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่ม จังหวัดขอทําความตกลงกับ
สํ า นั ก งบประมาณ และให้ อ.ก.น.จ.ด้ า นแผนและด้ า นงบประมาณ รายงานให้
คณะกรรมการนโยบายการบริ ห ารงานจั งหวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
(ก.น.จ.) ทราบ
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ผู้แทน เกษตร
จังหวัดมุกดาหาร

5.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรณีไม่มผี ลกระทบต่อแผนฯ จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 39,234,800 บาท
เนื่องจากมีส่วนราชการ/อําเภอแจ้งขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ จํานวน 8 โครงการ
งบประมาณ 39,234,800 บาท
5.1 (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 11,246,300 บาท
สํานั กงานเกษตรจังหวัดมุ กดาหารขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดกิจกรรมย่ อย
ภายใต้กิจกรรมหลักของโครงการหลักเดิม จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ
11,246,300 บาท ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตรของจังหวัด
มุกดาหาร จํานวน 1,398,000 บาท เป็นการปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายของ
กิ จ กรรมย่ อ ยของกิ จ กรรม ยุ ว เกษตรกรและเกษตรกรรุ่ น ใหม่ (Young Smart
Farmer) เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา โดยการปรับลดกลุ่มเป้าหมาย
ยุวเกษตรกรในโรงเรียน และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จาก 140 คน
เป็ น 70 คน และปรับลดงบประมาณกิ จกรรมติดตาม ประเมิน และสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการเนื่องจากงบประมาณในส่วนของการฝึกอบรม การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตโดนปรับลดเป็นจํานวนมาก จึงมีความจําเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อมาดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
จํานวน 9,848,300 บาท เป็นการปรับเปลี่ยนรายละเอียดและงบประมาณรายจ่าย
ของกิจกรรมย่อยของกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการปรับลด
กิจกรรมย่อย ค่าจ้างเหมาไถกลบตอซังข้าว มาเป็นการอบรมเกษตรกร และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต เนื่องจากเกษตรกลุ่มเป้าหมายสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การไถกลบตอซังข้าวได้ รวมทั้งปรับลดจํานวนแปลงการตรวจรับรองการผลิตข้าว
ตามมาตรฐาน GAP จาก 1,250 แปลง เป็ น 700 แปลง รวมทั้ งเพิ่ ม กิ จ กรรม
เกี่ยวกับการศึกษาดูงานการผลิตการแปรรูปข้าว และการเชื่อมโยงตลาดข้าว และ
ปรับ เพิ่ ม งบประมาณเกี่ ย วกั บ การติ ด ตาม ประเมิ น ผลโครงการ ได้ มี ก ารปรั บ ลด
งบประมาณค่าที่พัก มาเหลือเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางไปราชการเท่านั้น
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การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นการปรับลดกลุ่มเป้าหมาย
ของกิจกรรมลง และปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในตัวอื่นแล้วนําไปเพิ่มเติมในส่วน
การสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การผลิ ต สํ า หรั บ กรณี ก ารสนั บ สนุ น ปั จ จั ย มี แ นวทางการ
ดําเนินงานยังไง เนื่องจากส่วนกลางจะไม่ให้มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ผู้แทน เกษตร
จังหวัดมุกดาหาร

ในส่วนของปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรจะมีค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ยอินทรีย์ ค่าหัว
เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมความรู้ให้กับเกษตรกร
ในการใช้และขยายผล ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร สําหรับกิจกรรม
ยุวเกษตรในตัวสนับสนุนปัจจัยการผลิต จะใช้ในการฝึกอบรมเกี่ยวการทําการเกษตร
ให้สามารถนําไปปรับใช้ในครัวเรือนได้

- 12 รอง ผวจ.มห.
ประเด็นคือค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นการเอาไปแจกให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็น
(นายปานทอง สระคูพันธ์) ข้อสังเกตของ สตง. ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อแจกจ่ายซึ่งไม่สามารถทําได้
ประกอบกับค่ากระเป๋าเพื่อใช้ในการฝึกอบรมระเบียบฯ ก็ไม่ให้ใช้แล้ว ส่วนใหญ่จะใช้
เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการสาธิต แต่ห้ามนําไปแจกจ่ายโดยตรง
ประธาน

ขอให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

รอง ผวจ.มห.
ขอให้ชี้แจงกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า 3,500,000 บาท
(นายปานทอง สระคูพันธ์)
ผู้แทน เกษตรจังหวัด กิจกรรมการจัดแสดงสินค้ามีสํานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยดําเนินการ
จังหวัดมุกดาหาร
ซึง่ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าการเกษตรแบบครบวงจร
รอง ผวจ.มห.
ขอให้บอกวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว
(นายปานทอง สระคูพันธ์)
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากโครงการของเกษตรเป็นการผลิต สหกรณ์เป็นการแปรรูป พาณิชย์เป็น
การจัดแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นไปตามคําขอเดิมที่สํานักงบประมาณ
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
รอง ผวจ.มห.
เนื่องจากวัตถุประสงค์โครงการเป็นเรื่องของการผลิตข้าว ขอให้ดูการจัดกิจกรรมให้
(นายปานทอง สระคูพันธ์) ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร หลักการแสดงสินค้ากลุ่มเป้าหมายหลักคือเรื่องข้าวอินทรีย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ
ประธาน

ขอให้ส่วนราชการไปแก้ไขรายละเอียดการส่งเสริมปัจจัยการผลิตขอให้ไปทบทวน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่าให้เป็นการแจกของ สําหรับการตรวจสอบจะมี 3 มติ
ในการตรวจ ได้แก่ ตรวจนับครบหรือไม่ ใช้ประโยชน์หรือเปล่า และมีความคุ้มค่า
หรือไม่

ฝ่ายเลขานุการ

เนื่องจากชื่อโครงการเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร จึงสามารถดําเนินการได้

รอง ผวจ.มห.
การฝึกอบรมให้ทําตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยการดูนโยบายของส่วนกลาง
(นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์) และรัฐมนตรี โดยเป้าหมายของโครงการคือให้เด็กเยาวชนเข้ามาสู่ภาคเกษตรกรรม
มากขึ้น โดยการรู้จักเข้าถึงแหล่งเงินทุน การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด
ให้ ม องถึ ง การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ พั น ธุ์ ข้ า วจะต้ อ งมี คุ ณ ภาพ มี ก ารแปรรู ป ข้ า ว
ตลอดจนเกษตรกรจะต้องไม่ทํานาเฉพาะขายข้าวเปลือกเท่านั้น แต่อยากให้มีการ
แปรรูปมากขึ้น
ประธาน

ให้ใช้ข้อมูล จปฐ และข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ทําอย่างไรให้เป้าหมายของโครงการ
เข้าถึงกลุ่มนี้ด้วย

- 13 พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากเกษตรจังหวัดมุกดาหารจะขอเปลี่ยนแปลงเรื่องบรรจุภัณฑ์ และไปใช้
งบประมาณของส่วนราชการ ขอให้ทบทวนเรื่องการยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว
อีกรอบ
ประธาน

ขอให้รับข้อสังเกตไปปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมอีกครั้ง

ฝ่ายเลขานุการ

รับข้อสังเกตของคณะกรรมการไปปรับ กรณีการฝึกอบรมขอให้ครบตั้งแต่ต้นน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมทั้งคํานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด

มติที่ประชุม

รับข้อสังเกตของคณะกรรมการ และขอให้ทบทวนรายละเอียดการขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว

พัฒนาการจังหวัด
มุกดาหาร

5.1 (2) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 1,600,000 บาท
โครงการยกระดั บ และพั ฒ นาสิ น ค้ า สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (Geographical
Indications : GI) ผ้าหมักโคลนหนองสูงแบบครบวงจรสู่สากล งบประมาณ
1,600,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม โดยการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดกิจกรรมย่อยและงบประมาณ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการปลูกฝ้ายและพันธุ์ไม้ย้อมสีในพื้นที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
หนองสูง หน่วยดําเนินการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ของปรับลด
งบประมาณจาก 168,000 บาท เป็น 160,000 บาท เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการปลูกและผลิตฝ้ายธรรมชาติ งบประมาณ 75,000 บาท
หน่วยดําเนินการ สํานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร ขอยกเลิกกิจกรรมเนื่องจาก
ได้รับงบประมาณปี 2560 เพิ่มเติม ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว ประกอบกับขณะนี้เลย
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผูป้ ระกอบการ OTOP เพื่อให้ได้มาตรฐาน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หน่วยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
ขอปรับเพิ่มงบประมาณจาก 508,400 บาท เป็น 940,000 บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 การแปรรูป (การทอ การออกแบบลวดลาย การตัดเย็บ การดีไซน์ชุด
เครื่องแต่ งกาย) การออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ที่เหมาะสม การจัดทํ าฉลาก การจัดทํ า
Barcode) งบประมาณ 848,600 บาท หน่วยดําเนินการ สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดมุกดาหาร ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเป็น จ้างเหมาออกแบบฉลาก
สินค้าและจัดทํา QR Code (Quick Response Code) งบประมาณ 500,000 บาท
เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ชัดเจนจึงขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้มีความเป็นเอกลักษณ์
ผ้าหมักโคลนหนองสูงมากยิ่งขึ้น

รอง ผวจ.มห.
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวสามารถบรรลุความเป็นเอกลักษณ์
(นายปานทอง สระคูพันธ์) ของผ้าหมักโคลนหนองสูงและตรงตามวัตถุประสงค์โครงการของ GI ได้จริงหรือไม่
และกระทบแผนปฏิบัติราชการประจําปีหรือไม่

- 14 พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร โครงการ GI เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งเคยได้รับงบประมาณเพิ่มเติม
ของกลุ่มจังหวัดใน ปี 2560 เป็นการจัดทําคําขอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) เนื่องจากในปีนี้กิจกรรมโดนปรับ
ลดงบประมาณทําให้เรื่องการตลาดหายไป ประกอบกับขณะนี้จังหวัดมุกดาหารได้
คู่มือของผู้ผลิตผู้ประกอบการ และได้ส่งคู่มือดังกล่าวให้ กรมทรัพย์สินทางปัญ ญา
รับรองและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งผลให้จังหวัดมุกดาหารทราบประมาณ
สิ้นเดือนตุลาคม 2560 โดยคู่มือนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารจะต้องให้
ความรู้กับผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตไปปฏิบัติตามคู่มือตามกิจกรรมที่ 3 เพื่อมาขอใช้
เครื่องหมาย GI ของสินค้า และทางอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารจะเอาไปต่อยอด
เรื่องการตลาดเกี่ยวกับการออกแบบฉลากสินค้า และจัดทํา QR Code
รอง ผวจ.มห.
ลดกิจกรรมแล้วสามารถบรรลุ GI หรือไม่ และมีการออกแบบสินค้าแล้วหรือไม่
(นายปานทอง สระคูพันธ์)
ประธาน

เรื่องการออกแบบสินค้าตอนนี้มีการออกแบบไปแล้ว แต่ยังไม่มีคู่มือทําให้ยังไม่ได้
เครื่องหมาย GI

ฝ่ายเลขานุการ

สําหรับเรื่องงบประมาณของกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติมมันมี GI แล้ว ซึ่งเรื่องงบประมาณ
มันจะมีหลายช่องทาง ซึ่งอาจมีงบประมาณจากช่องทางอื่นที่ดําเนินการบางกิจกรรม
ไปแล้ว

รอง ผวจ.มห.
การเปลี่ยนแปลงรายการข้างต้นมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีหรือไม่
(นายปานทอง สระคูพันธ์)
ฝ่ายเลขานุการ

สําหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
กรณี ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนฯ ซึ่ งเป็ น อํ านาจของ ก.บ.จ. ส่ วนกรณี มี ก ารปรับ ลด
งบประมาณจะถูกส่งไปที่สํานักงบประมาณเพื่อไปขอทําความตกลง เนื่องจากกระทบ
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ แต่ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น การปรั บ เกลี่ ย
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณภายใต้โครงการเดิมจึงไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ
และเป็นอํานาจของ ก.บ.จ. ในการให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรมดังกล่าว และจะนําเรียนสํานักงบประมาณเพื่อทราบอยู่แล้ว

รอง ผวจ.มห.
ฝ่ายเลขานุการยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมฯ จาก 4 กิจกรรม
(นายปานทอง สระคูพันธ์) เหลือ 3 กิจกรรม โดยเฉพาะยกเลิกกิจกรรมที่ 2 และการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ 4
จากกิจกรรมการแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาจ้างเหมาออกแบบฉลากสินค้า
และจั ด ทํ า OR Code ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
พ.ศ. 2561 ตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับที่ 2 แต่ในความเห็นของผมการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่ 4 และยกเลิกกิจกรรมที่ 2 น่าจะส่งผลต่อการทําให้ผ้าหมักโคลนหนองสูง
ครบวงจรมีผลกระทบต่อแผนการปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2561

- 15 พัฒนาการจังหวัด
มุกดาหาร

เนื่ อ งจากผ้ า หมั ก โคลนหนองสู ง ได้ มี ก ารออกแบบลวดลายและตั ด เย็ บ โดยใช้
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2560 เข้ามาดําเนินกิจกรรม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

รอง ผวจ.มห.
เนื่องจากประกาศ ก.น.จ. กรณีกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีจะเป็นอํานาจ
(นายปานทอง สระคูพันธ์) ของส่วนกลางไม่ใช่อํานาจของ ก.บ.จ. คณะนี้ แต่ที่ผมติงคือกรณีเปลี่ยนดังกล่าวเป็น
การเปลี่ ย นแปลงกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี พ.ศ. 2561 ซึ่ ง ตาม
ประกาศ ก.น.จ. ไม่ใช่อํานาจของ ก.บ.จ. แต่ฝ่ายเลขานุการยืนยันว่าเป็นอํานาจของ
ก.บ.จ.
ฝ่ายเลขานุการ

สําหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ ก.น.จ.
ข้ อ 1 (1) การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการ (ก) กรณี ที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
แผนการปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด ซึ่งเป็นอํานาจของ ก.บ.จ. คณะนี้ที่จะ
พิจารณาตามประกาศ ก.น.จ. ฉบับที่ 2

ประธาน

มีกรรมการท่านใดจะให้เหตุผลอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าเห็นชอบอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิ จกรรมตามโครงการยกระดับและพัฒ นาสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภู มิ ศ าสตร์ (Geographical Indications : GI) ในวงเงิน 1,600,000 บาท
ตามกรอบที่ ใ ห้ ไ ว้ และให้ รั บ ข้ อ สั ง เกตของรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
(นายปานทอง สระคูพันธ์)

มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ตามประกาศ ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
การเปลี่ยนแปลงรายะเอียดโครงการ (ก) รายละเอียดกิจกรรม (ค) งบรายจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ

5.1 (3) อําเภอหนองสูง จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 5,297,500 บาท
เนื่องจากอําเภอหนองสูงแจ้งขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค
กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จากพื้นที่ดําเนินการ บ้านแวงใหม่ หมู่ที่ 8
ตําบลหนองสูงใต้ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 5,297,500 บาท
เป็นพื้นที่บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ 1 ตําบลหนองสูงใต้ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ในวงเงินงบประมาณเดิม เนื่องจากพื้นที่เดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ซึ่งเป็นงบประมาณที่ซ้ําซ้อน

ประธาน

เนื่องจากพื้นที่เดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก อปท. ไปแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลง
พื้ น ที่ ดํ า เนิ น โครงการที่ มี ค วามจํ า เป็ น มากกว่ า ตามประกาศ ก.น.จ. ข้ อ 1 (1)
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ข) พื้นที่ดําเนินโครงการ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โอนเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีด่ ําเนินโครงการ ตามประกาศ ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
การเปลี่ยนแปลงรายะเอียดโครงการ (ข) พื้นที่ดําเนินโครงการ

- 16 -

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร

5.1 (4) สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 1 โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 12,185,000 บาท
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน จํานวน 2 กิจกรรม
งบประมาณ 12,185,000 บาท ดังนี้
1. กิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
งบประมาณ 7,200,000 บาท
2. กิจกรรม ริมโขงมุกดาหารมินิเธียเตอร์ งบประมาณ 4,985,000 บาท

ผู้แทน ท่องเที่ยวและ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและหน่วยดําเนิ นโครงการ/กิจกรรมภายใต้
กีฬาจังหวัดมุกดาหาร โครงการพัฒนาการตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด
มุกดาหารสู่ความยั่งยืน จากกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 7,200,000 บาท จํานวน 8 กิจกรรมย่อย เป็ น
กิ จ กรรม การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร งบประมาณ
7,200,000 บาท จํานวน 10 กิจกรรมย่อย และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหลัก ริมโขง
มุกดาหารมินิเธียเตอร์ เป็นกิจกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้า แสง สี สะพานข้ามแม่น้ําโขง
แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ภายในวงเงินงบประมาณเดิม ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เดิม
1 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ภูผาเทิบ
จํานวน 8 ครั้ง ดังนี้
1. กิจกรรมย่อย สรงน้ํา
ภูถ้ําพระ
สถานที่ดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
หน่วยดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
2. กิจกรรมย่อย ปีใหม่
2561
สถานที่ดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
หน่วยดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ

จํานวนเงิน

โครงการ/กิจกรรม
ใหม่
7,200,000 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
จํานวน 10 ครั้ง ดังนี้
900,000 ๑. กิจกรรมย่อย สรงน้ําภูถ้ําพระ
สถานที่ดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
หน่วยงานดําเนินงาน อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
900,000 2. กิจกรรมย่อย เทศกาลปีใหม่
ชนเผ่าเลียบแม่น้ําโขง จังหวัด
มุกดาหาร เชื่อมโยงสองจังหวัด
สองประเทศ (ราชอาณาจักรไทย
จังหวัดมุกดาหาร – สปป.ลาว
แขวงสะหวันนะเขต) เข้าสู่
ศักราชใหม่ ปี 2561 บาท
สถานที่ดําเนินการ จังหวัด
มุกดาหาร/อําเภอเมืองมุกดาหาร/
อําเภอหว้านใหญ่
หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร

จํานวนเงิน

หลักเกณฑ์
ก.น.จ.

7,200,000

730,000 เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
กิจกรรม
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
(ก)
752,000
เปลี่ยนแปลง
กิจกรรม/
งบประมาณ/
หน่วยดําเนินการ
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
(ก) (ค) และ (ง)
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โครงการ/กิจกรรม
เดิม
3. กิจกรรมย่อย ดูดาวบน
ลานมุจลินท์
สถานที่ดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
หน่วยดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ

จํานวนเงิน

โครงการ/กิจกรรม
ใหม่
900,000 3. กิจกรรมย่อย ดูดาวบนลาน
มุจลินท์
สถานที่ดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร

4. กิจกรรมย่อย
สงกรานต์ 2 แผ่นดิน
สถานที่ดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
หน่วยดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ

900,000 4. กิจกรรมย่อย งานสงกรานต์
วิถีพุทธ 4 แผ่นดินอินโดจีน
จังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ดําเนินการ อําเภอหว้าน
ใหญ่ /อําเภอเมือง
หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร

5. กิจกรรมย่อย แข่งกีฬา
ภูผาเทิบ

900,000 5. กิจกรรมย่อย การแข่งขัน
กีฬาพื้นบ้านอุทยานแห่งชาติ
ภูผาเทิบ
สถานที่ดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
หน่วยงานดําเนินงาน อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ

สถานที่ดําเนินการ
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หน่วยดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
6. กิจกรรมย่อย แข่งขัน
เรือยาว
สถานที่ดําเนินการ อําเภอ
เมืองมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ

900,000 6. กิจกรรมย่อย การแข่งขัน
เรือยาว
สถานที่ดําเนินการ อําเภอเมือง

7. กิจกรรมย่อย สถานที่
ดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
หน่วยดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ

900,000 7. กิจกรรมย่อย “ปั่นจักรยาน
เพื่อการท่องเที่ยว ๒ ล้อ ๒ น่อง
ท่อง ๒ แผ่นดิน” (มุกดาหาร –
สะหวันนะเขต) ประจําปี ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินการ จังหวัด
มุกดาหารและแขวงสะหวันนะ
เขต สปป.ลาว
หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร

หน่วยงานดําเนินงาน อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ

จํานวนเงิน

หลักเกณฑ์
ก.น.จ.
470,000 เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
รายจ่าย/หน่วย
ดําเนินการ
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
(ข) (ค)
770,000 เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
กิจกรรม/
งบประมาณ
รายจ่าย/หน่วย
ดําเนินการ
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
(ก) (ข) (ค) (ง)
และ (จ)
600,000 เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
กิจกรรม
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
(ก)
300,000 ปรับลด
งบประมาณ
รายจ่าย
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
(ค)

1,000,000 เปลี่ยนแปลงชื่อ
กิจกรรม/
งบประมาณ/
หน่วยดําเนินการ
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1
(ก) (ข) (ค) และ
(ง)

- 18 ที่

โครงการ/กิจกรรม
เดิม
8. กิจกรรมย่อย
วิ่งมาราธอน
สถานที่ดําเนินการ อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ
หน่วยดําเนินการ
สํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

จํานวนเงิน

โครงการ/กิจกรรม
ใหม่
900,000 8. กิจกรรมย่อย วิ่งมุกดาหาร
ฮาฟล์มาราธอนนานาชาติเพื่อ
การท่องเที่ยว ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑
สถานที่ดําเนินการ จังหวัด
มุกดาหาร
หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร
9. กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ดําเนินการ จังหวัด
มุกดาหาร
หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

จํานวนเงิน

หลักเกณฑ์
ก.น.จ.
1,300,000 เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
กิจกรรม/ปรับ
ลดงบประมาณ/
หน่วยดําเนินการ
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
(ก) (ค)
750,000 ปรับเพิ่ม
รายละเอียด
กิจกรรมเพื่อให้
บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
(ก) (ง)

กิจกรรมที่ 3 ริมโขง
มุกดาหารมินิเธียเตอร์
สถานที่ดําเนินงาน
โรงเรียนมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ
สํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรวม

10. กิจกรรมย่อย
จัดมหกรรมการแสดงสีสันองค์ปู่
พญานาคจังหวัดมุกดาหาร
สถานที่ดําเนินการ จังหวัด
มุกดาหาร
หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร
4,985,000 กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสง สี สะพาน
ข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ ๒
(มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)
หน่วยงานดําเนินงาน สํานักงาน
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร/อําเภอเมือง

12,185,000

งบประมาณรวม

528,000 ปรับเพิ่ม
รายละเอียดกิจ
กรมเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
(ก) (ค)
4,985,000 เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
กิจกรรมย่อย
ตามประกาศ
ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
(ก) (ค)
เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิม
ได้แก่ ศาล
พญานาค
สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว
12,185,000

- 19 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ สําหรับกิจกรรมย่อย การแข่งเรือยาวจัดในบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยสิงห์
ภูผาเทิบ
รอง ผวจ.มห.
กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมจากริมโขงมุกดาหารมินิเธียร์เตอร์มาดําเนิน
(นายปานทอง สระคูพันธ์) กิจกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง สี สะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 2 (มุกดาหาร –
สะหวันนะเขต) จะช่วยเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไร
ผู้แทน ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร

เป็นการติดตั้งบริเวณสะพานมิตรภาพเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
บริเวณศาลพญานาคให้มากยิ่งขึ้น

ฝ่ายเลขานุการ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารในปีงบประมาณ 2561 มีน้อยมาก
สําหรับกิจกรรมเดิมนี้เป็นแผนในการพัฒนา Land Mark ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
Project เมื่อ 2 – 3 ปี ซึ่งไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจจุบันเท่าที่ควร จึงยกเลิก
กิจกรรมดังกล่ าว โดยให้ สํานั กงานการท่ องเที่ ยวและกีฬาจังหวัดมุ กาดาหารมายอด
ในการทํากิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งสํานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้นําร่องในการ
จัดกิจกรรมลานสนุกมุกดาหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวริมสะพานมิตรภาพไปแล้ว

ประธานกลุ่มจังหวัดฯ

ตั้งข้อสังเกตที่ติดตั้งแสง สี ตัวสะพานเป็นแบบไหน ถ้าติดได้ทั้งหมดก็จะดี แต่สะพาน
มี 2 ส่วน คือฝั่งไทยและฝั่งลาว จึงอยากให้ประสานทาง สปป.ลาว ให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องดังกล่าวด้วย เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน

ประธาน

สําหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
คื อ พระใหญ่ และสะพานมิ ต รภาพ เพื่ อ เป็ น จุ ด ขายการท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด
มุกดาหาร โดยจะต้องจัดให้มีคนดูแลตลอดเวลา

ผู้แทน ท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร

เบื้องต้นเป็นการทําในฝั่งไทย ซึ่งจะได้มีการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหารอีกครั้ง

รอง ผวจ.มห.
(นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์)

ฝากเรื่องหน่วยงานที่จะดูแลในอนาคต ควรหารือ สปป.ลาวจะยอมไหม
เรื่องการติดตั้งแสง สี สะพานมิตรภาพ รวมทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วย

ประธาน

ฝากเรื่องของหน่วยงานภาคีร่วม เช่น แขวงทางหลวง เทศบาลเมืองมุกดาหาร การ
ไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค อํ า เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร หากมี เรื่ อ งเจรจาระหว่ า งประเทศ
ก็ให้ประสานสํานักงานจังหวัดมุกดาหารดูแลเรื่องการต่างประเทศ ฝากท่านรองฯ
ปานทอง สระคู พั น ธ์ เรื่ อ งการยกระดั บ สํ า นั ก งานการต่ างประเทศ สํ าหรับ การ
ท่องเที่ยวที่จะโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการท่องเที่ยวทั้งปีของจังหวัดมุกดาหารใช่
หรือไม่

ผู้แทน ท่องเที่ยว
เป็นกิจกรรมรายการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทั้งปี
และกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

- 20 ประธาน

ฝากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารให้อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยว
ของประเทศด้วย

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ ตั้งข้อสังเกตเรื่องของสถานที่การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามห้วงเวลา
รอง ผวจ.มห.
ฝากหน่วยดําเนินการเขียนรายละเอียดกิจกรรมและเปลี่ยนแปลงหน่วยดําเนินการ
(นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์) ให้ชัดเจน รวมทั้งจัดทําปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารไม่ให้ซ้ํากับปฏิทิน
การท่องเที่ยวของประเทศ
ประธาน

ให้สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารจัดทําปฏิทินการท่องเที่ยวของ
จังหวัดมุกดาหารให้กระจายทุกอําเภอ โดยอาจยกระดับเป็นงานระดับจังหวัด

ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดให้ดูปฏิทินการท่องเที่ยวของ
ประเทศ วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานจะต้องดูฤดูกาลด้วย
ประธาน

ขอให้ท่องเที่ยวและกีฬาจัดทําปฏิทินการท่องเที่ยวเป็นรายเดือน มีกรรมการท่านใด
จะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมดังกล่าว และขอมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายปานทอง
สระคูพันธ์) ดําเนินการประชุมฯ แทน

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ตามประกาศ ก.น.จ. ข้อ 1 (1)
การเปลี่ ยนแปลงรายะเอียดโครงการ (ก) กิจกรรม (ข) พื้ น ที่ ดําเนิ น โครงการ
(ค) งบรายจ่าย (จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5.1 (5) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 4,030,500 บาท
นายแพทย์สาธารณสุข ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดมุกดาหาร
แบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมหลัก เสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 4,030,500 บาท
ในรายการเดิมมี 7 กิจกรรมย่อย โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมย่อยโดย
ปรับลด/เพิ่มงบประมาณทั้ง 7 กิจกรรมย่อยให้มีความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยภาพรวมของการดําเนินกิจกรรมหลักจะเป็นการประชุม/ฝีกอบรมพัฒนา
ศักยภาพทีมระดับอําเภอ ตําบล และแกนนําชมรม การจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมรวมพลระดับอําเภอ การจัดมหกรรมรวม
พลระดั บจังหวัด การจัดกิจกรรมประกวดชมรมในระดับภาค ระดับประเทศ และ
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการระดับจังหวัด จํานวน 21 กิจกรรมย่อย ในวงเงิน
งบประมาณเดิม
รอง ผวจ.มห.
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวส่วนใหญ่คือใคร
(นายปานทอง สระคูพันธ์)
นายแพทย์สาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีทุกระดับเป็นแกนนําชมรม To Be Number One ของจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด

- 21 รอง ผวจ.มห.
ส่วนใหญ่กิจกรรมเป็นรายการค่าอาหารและค่าที่พักสําหรับทีมวิทยากรในการป้องกัน
(นายปานทอง สระคูพันธ์) ยาเสพติด ผู้นําชุมชน ส่วนมากเป็นการประชุมและฝึกอบรม ไม่ทราบว่าเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร
ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

แนวคิดของโครงการนี้เป็นโครงการ To Be Number One ซึ่งการขับเคลื่อนส่วนใหญ่
ใช้งบประมาณของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับตําบล
ซึ่งสามารถขับเคลื่อนได้เพียงบางกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น หากดําเนินงานกิจกรรมดังกล่าว
จะสามารถขับเคลื่อนในการป้องกันปัญหายาเสพติดได้ทั้งจังหวัด เป็นประชุมฝึกอบรม
ให้กับผู้นําชุมชน แกนนํา สมาชิกในชมรม ทําให้สมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยการจัดการ
กิจกรรมรวมพล มหกรรมการประกวดชมรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเยาวชน และ
สถานประกอบการทั้งจังหวัด

รอง ผวจ.มห.
ขอให้พิจารณาตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของโครงการว่าหากดําเนินกิจกรรมนี้แล้วจะ
(นายปานทอง สระคูพันธ์) สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดได้จํานวนกี่ราย และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างไร
ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยการให้ความรู้ในการป้องกันการเสพติดในชุมชน โรงเรียนสถานศึกษา โดยการนํา
เยาวชนของชมรมมาฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพื่อให้ความรู้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อไปต่อยอดในหมู่บ้านหรือชุมชน

รอง ผวจ.มห.
ขอให้พิจารณาตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของโครงการว่าหากดําเนินกิจกรรมนี้แล้วจะ
(นายปานทอง สระคูพันธ์) สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดได้จํานวนกี่ราย และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างไร กิจกรรมดังกล่าวจะสามารถวัดผลได้ยังไงว่าจะสามารถ
ป้องกันและลดปัญหาของยาเสพติดของจังหวัดได้วัดได้กี่คน จะต้องมีปัญหาเกิดขึ้น
ถึงจะวัดผลกิจกรรมได้ เงินงบประมาณที่ใช้ส่วนหนึ่งต้องไปที่การป้องกันและส่วน
หนึ่งต้องไปที่การแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่กิจกรรมส่วนมากเป็นการอบรมแกนนํา
อบรมวิทยากร ซึ่งส่วนมากเป็นค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าหารซึ่งยัง
วัดผลไม่ได้
ฝ่ายเลขานุการ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณตาม
พระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาแล้ ว
โดยหน่วยดําเนินการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมย่อยโดยลดกลุ่มเป้าหมาย
และเพิ่มกิจกรรมย่อยให้มีความครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

รอง ผวจ.มห.
ตั้งข้อสังเกตในการทํากิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวน่าจะเป็นโครงการป้องกัน
(นายปานทอง สระคูพันธ์) และแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน และให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ใน
กระบวนเข้าไปสู่ยาเสพติด หรือฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงเพื่ อต่อยอดในการดําเนิ นการ
กิจกรรม เช่น เป็นกรณีพี่สอนน้อง

- 22 ผู้แทน ประธานหอการค้า กรณีพิจารณาครั้งแรกเป็นการปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมเพื่อ
จังหวัดมุกดาหาร
ป้องกันปัญหายาเสพติดทําให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด จึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์
ในการป้องกันยาเสพติด แต่ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด
รอง ผวจ.มห.
วัตถุประสงค์ของโครงการจะเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดในการให้ความรู้
(นายปานทอง สระคูพันธ์) และกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดมุกาดาหาร ปี 2561 กิจกรรม เสริม
สร้างและพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร
ในวงเงินงบประมาณเดิม จํานวน 4,030,500 บาท

พาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร

โครงการดังกล่าวมี 2 กิจกรรม แต่ขอโอนเปลี่ยนแปลงจํานวน 1 กิจกรรม
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมย่อยของกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ
ดังกล่าวเหมือนเดิม

รอง ผวจ.มห.
กิจกรรมที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีแต่อบรมทั้งนั้น ท่านได้ต้นแบบด้านการป้องกัน
(นายปานทอง สระคูพันธ์) และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไร
ผู้แทน นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่พัฒนาในชมรมฯ ที่มีอยู่เดิม โดยมีลักษณะเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดฝึกอบรมแกนนํา สมาชิกในชมรม
การเข้าค่าย และการประกวด

รอง ผวจ.มห.
เนื่องจากกิจกรรมที่จะขอโอนเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยสอดคล้องกับชื่อโครงการหลัก
(นายปานทอง สระคูพันธ์) ดังนั้น จะต้องหาต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัด และผลผลิตของโครงการ
มติที่ประชุม

ขอให้ทบทวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม

5.1 (6) สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 1,935,500 บาท
ผู้แทน หัวหน้าสํานักงาน ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินงานโครงการ/
ป้องกันและบรรเทา
กิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา กิจกรรม ขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อ
สาธารณภัยจังหวัด
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย พื้นที่อําเภอคําชะอี จํานวน 3 แห่ง
มุกดาหาร
งบประมาณ 1,935,500 บาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนค่า Factor F และติด
ปัญหาเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เป็นกิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ําเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญ หาภัยแล้งและอุทกภัย ในพื้นที่อําเภอคําชะอี จํานวน 2 แห่ง ในพื้ นที่ อําเภอ
นิคมคําสร้อย จํานวน 1 แห่ง ดังนี้
1. กิจกรรมย่อย ขุดลอกหนองคันแท หมู่ที่ 2 ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัด
มุ ก ดาหาร งบประมาณ 998,000 บาท ขอเปลี่ ย นแปลงงบประมาณ เป็ น
693,000 บาท เนื่องจากปรับเปลี่ยนค่า Factor F

- 23 2. กิจกรรมย่อย ขุดลอกหนองบง หมู่ที่ 10 ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัด
มุ กดาหาร งบประมาณ 998,000 บาท ขอเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ไปขุ ด ลอกหนอง
ป่าไร่ หมู่ที่ 10 ตําบลคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวงเงินงบประมาณเดิม เนื่องจาก
พื้นที่เดิมติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดนิ
3. กิจกรรมย่อย ขุดลอกลําห้วยป่าช้าเก่า หมู่ที่ 10 ตําบลน้ําเที่ยง อําเภอคําชะอี
จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 292,000 บาท เปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นขุดลอกหนอง
หินกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 ตําบลหนองแวง อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัด
มุกดาหาร งบประมาณ 244,000 บาท เนื่องจากพื้นที่เดิมติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์
ที่ดินและมีงบประมาณของ อปท. เข้าไปดําเนินการแล้วส่วนหนึ่ง
รอง ผวจ.มห.
เนื่องจากปรับลดงบประมาณและปรับพื้นที่ แต่อยู่ภายใต้ชื่อโครงเดิม จึงถือว่าไม่
(นายปานทอง สระคูพันธ์) กระทบแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
มติที่ประชุม

ผู้แทน นายอําเภอ
คําชะอี

เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง ตามประกาศ ก.น.จ. ข้อ 1 (1) การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรม (ก) กิจกรรม (ข) พื้นที่ดําเนินการ (ค) งบรายจ่าย
5.1 (7) อําเภอคําชะอี จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 2,940,000 บาท
อําเภอคําชะอีขอโอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อยกมาตรฐานการเกษตร
กิจกรรม เสริมผิวจราจรแบบราดยางถนนแอสฟัลติกส์สายบ้านใต้ร่มพระบารมี
ตําบลบ้านค้อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมย่อย กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 2.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 2,940,000 บาท
เปลี่ยนแปลงเป็น
กิจกรรม ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านใต้ร่มพระบารมี บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ตําบล
บ้านค้อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมย่อย กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
1.090 กิโลเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ
2,940,000 บาท
ซึ่งเดิมกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ช่างทาง อปท. ในพื้นที่เป็นคนประมาณราคาก่อสร้างตาม
คํ าของบประมาณ และอํ าเภอคํ าชะอี ได้ ขอความอนุ เคราะห์ แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร เป็นคนประมาณราคากลางในการเตรียมการจัดหา แต่ได้รับการประสานจาก
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารว่า พื้นที่ดําเนินกิจกรรมไม่เหมาะกับการเสริมผิวราดยาง
แอลฟัลติกส์ แต่ควรเสริมผิวทางเป็นพื้ นทางถนนคอนกรีต เนื่องจากสภาพผิวทางใน
ปั จจุ บั นเป็ นถนนลู กรั ง มี สภาพเป็ นหลุ มเป็ นบ่ อ เป็ นทางน้ํ าไหล อํ าเภอจึ งขอโอน
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านใต้ร่มพระบารมี บ้านด่านช้าง หมู่
10 ตําบลบ้านค้อ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมย่อย กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 1.090 กิ โลเมตร ไม่ มี ไหล่ ท าง พร้อ มป้ ายโครงการ 1 ป้ าย ในวงเงิน
งบประมาณเดิม จํานวน 2,940,000 บาท

- 24 รอง ผวจ.มห.
กิจกรรมใหม่มีรูปแบบรายการ และ ปร.4 ปร.5 พร้อมหรือไม่ ส่วนงบประมาณที่จะ
(นายปานทอง สระคูพันธ์) ใช้ดําเนินการราคาแพงกว่าการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ เนื่องจากปรับปรุงถนน
คสล. ระยะทางลดลงและไม่มีไหล่ทาง ถือว่ากระทบสาระสําคัญของกิจกรรม ทําให้
การยกระดับมาตรฐานการเกษตรได้ไม่สมบูรณ์หรือไม่
ผู้แทน นายก อบจ.มห. มีความเห็นน่าจะกระทบสาระสําคัญเนื่องจากระยะทางไม่เป็นไปตามเป้าหมายเดิม
ฝ่ายเลขานุการ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่ถือกระทบ
แผนปฏิ บัติราชการประจําปี ซึ่งเป็นอํ านาจของ ก.บ.จ. ในการพิจารณาให้ ค วาม
เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลง แต่จะต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ในกรณีกระทบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

พาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าไม่กระทบต่อสาระสําคัญของกิจกรรม จึงไม่มีผลกระทบ
ต่อแผนการปฏิบัติราชการประจําปี

ผู้แทน คลังจังหวัดมุกดาหาร เดิมเป็นถนนลูกรัง หากใช้ผิวถนนเป็น คสล. จะทําให้ระยะทางลดลงแต่วัตถุประสงค์
กิจกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
รอง ผวจ.มห.
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กิจกรรมเดิมมีไหล่ทาง 0.50 เมตร
(นายปานทอง สระคูพันธ์) แต่กิจกรรมใหม่ไม่มีไหล่ทาง จะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่
และถือว่ากระทบแผนการปฏิบัติราชการประจําปีหรือไม่
ผู้แทน ประธานหอ
หากวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่เปลี่ยนแปลงก็ถือว่าไม่กระทบแผนฯ
การค้าจังหวัดมุกดาหาร
ผู้แทน นายอําเภอ
คําชะอี

เนื่ องจากถนนเส้นดังกล่าวใช้เพื่อการรับเสด็จและการสัญ จรไปมาของประชาชน
ซึ่งที่ผ่านมามีงบประมาณของส่วนราชการลงไปปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวในช่วงการ
รับเสด็จไปแล้วบางส่วน แต่ยังเหลือระยะทางบางช่วงที่เป็นถนนลูกรังและจะต้อง
ปรับปรุงให้เติมเต็มถนนบริเวณดังกล่าวเพื่อรองรับในการรับเสด็จครั้งต่อไป

ผู้แทน นายก อบจ.มห. เมื่อปีที่แล้วทาง อบจ.มุกดาหาร ได้ลงไปปรับปรุงถนนเป็นลาดยางไว้แล้วประมาณ
500 เมตร ซึ่งเข้าถึงบริเวณหน้าโรงเรียนแล้ว
ฝ่ายเลขานุการ

กรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอํานาจของ ก.บ.จ.
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบว่า การโอนเปลี่ยนแปลงเป็นแบบกระทบต่อแผน
หรือไม่มีผ ลกระทบแผนฯ เนื่ องจากหากพิ จารณาว่ามีผ ลกระทบแผนการปฏิ บั ติ
ราชการประจําปีของจังหวัด ฝ่ายเลขานุการฯ จะต้องขอความเห็นชอบในกรณีการ
โอนเปลี่ย นแปลงกรณี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนฯ จาก อ.ก.น.จ. ด้ านแผนและด้ าน
งบประมาณพิ จารณาให้ค วามเห็น ชอบ แต่ หากพิ จารณาว่าไม่ มีผลกระทบแผนฯ
จังหวัดจะได้รายงานให้ ก.น.จ. ทราบ และขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณใน
กรณีกระทบต่อแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

