รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ. มุกดาหาร)
ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุม ๒๐3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสรสิทธิ์
ฤทธิ์สรไกร
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธาน
2. นายนพดล
ไพฑูรย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายรณรงค์
นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายชาคริต
ชุมจันทร์
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
5. นางสาวอุบลวรรณ์ จันทประสาร แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
6. นายสมศักดิ์
สีบุญเรือง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
7. นายทองเสริฐ
ใจตรง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
8. นายบรรจง
อุทากิจ
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
9. นายวิญญู
รัตนาพันธุ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
10. นางสาวศรุดา
นรสิงห์
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
11. นางพรอุมา
หมอยา
คลังจังหวัดมุกดาหาร
12. นายวสันต์
นิสัยมั่น
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
13. นางอัจฉรา
เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
14. นางสาวปาลิตา
ขันธ์ตรี
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
15. นายไพฑูรย์
สุขต่าย
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
16. นายวิชัย
พลอยกลม
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
17. นายอาพล
สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
18. นายธนโชติ
สิริพงษ์ภัทรโชค แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
19. นายราศรี
พั่วแพง
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
20. ร.ต.อ.พิชิต
อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
21. พ.อ.สุดใจ
แพงพรมมา
แทน รอง ผอ.รมน.จ.มห. (ท)
22. นายสุพจน์
สุอริยพงษ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
23. นายเฉลียว
ดีวงศ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
24. นายเอกอมร
ศรีลาศักดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล
25. นายเกรียงศักดิ์
ว่องไว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู
26. นายเสถียร
โทนแก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลบางทรายใหญ่
27. นายเฮือง
ศรีหาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
28. นายไชยยง
อาจวิชัย
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
29. นายคาสิงห์
ทองขอน
ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
30. นายสัจจา
วงศ์กิตติธร
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
31. นางวิไล
แสงชัย
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลดอนตาล
32. นางเด่นดวง
ศรีพรม
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลชะโนดน้อย
33. นางสุนิสา
จูมแพง
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลภูวง

-2 -

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสมยศ
๒. นายสุรสิทธิ์
๓. ร.ต.ต.ชัยยุทธ
๔. นายพิเชฐ
๕. นายสุริยะ
๖. นายสังคม
๗. ด.ต.จาเนียร
๘. นายเทิดศักดิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวิชัย
2. นายจรูญ
3. นางสินไทย
4. นายนิคม
5. นายธีระศักดิ์
6. นายทวีศักดิ์
7. นางสาวณัฐดา
8. นายคุณากร
9. นางนุจรีย์
10. นางสาวพัชรียา
11. นางสุวิมล
12. นางทัศนีย์
13. นางสาวสุกัญญา
14. นางสาวอรวรรณ
15. นางสาวนวรัตน์
16. นางสาวเยาวภา
17. นายกานต์
18. นางสาวชลลดา
19. นางวันทอง
20. นายเจริญ
21. นางสาวจิราพร
22. นายสถิตพงษ์

ชาญจึงถาวร
สิงห์หลง
ไมล์วิสัย
แสงนิศากร

ประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีตาบลคาป่าหลาย
ประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิศิษฐอรรถการ ประธานคณะทางานเครือข่ายภาคประชาชนสังคม
ระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
อุปคุณ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
เขจรกุล
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลคาป่าหลาย
สาระรัตน์
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลหนองเอี่ยน
เพ็ญดี
เหล่าลา
แสงเพชร
อุทยารักษ์
นุชิต
ป้องศรี
สุนันท์
จิระวัชร
แสวงผล
ชุมศรี
เทพรังศิริกุล
ครัวสูงเนิน
นามเหลา
มงคลสุภา
สิงห์นิสัย
บุระวงศ์
บุญมารัตน์
สารวมรัมย์
ศรศิลป์
ทองออน
สุระพันธุ์
จันทร์ธานี

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
สัตวแพทย์ชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ OSS
เจ้าหน้าที่ OSS
พนักงานพิมพ์ดีด
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประชุมเวลา 13.30 น. โดยนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็น
ประธานการประชุมฯ โดยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด มุกดาหาร
(ก.บ.จ.มุกดาหาร) ในวันนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 2/2560 มี เรื่องเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องการขอใช้เงินเหลื อจ่ายของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในส่วนงบประมาณของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากว่าขณะนี้
ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่า ในกรณีที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน
งบรายจ่ายลงทุนได้ภ ายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 จะทาให้ งบประมาณนั้นพั บไป
ซึง่ จังหวัดมุกดาหารได้มีการประชุมเพื่อกาชับและเน้นย้าในกรณีดังกล่าวให้ส่วนราชการ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบงบจั งหวั ด งบกลุ่ ม จั งหวั ด และงบส่ ว นราชการ ทราบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ประกอบกับขณะนี้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้ อนุมัติ
โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดาเนินการใน
พื้นที่จังหวัดมุกดาหารมาแล้วบางโครงการ ซึ่งจังหวัดจะต้องเร่งรัดดาเนินการโครงการ
ดังกล่าว เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 รวมทั้งจังหวัด
มุกดาหรมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ ก.บ.จ.มุกดาหาร ซึ่งจะมีรายละเอียดในวาระ
การประชุม จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่ องรับ รองรายงานการประชุม ก.บ.จ.มุ กดาหาร ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อ วัน ที่ 8
กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 14 หน้า
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทา
รายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมดจานวน 14 หน้า และได้จัดส่ง
รายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการ ก.บ.จ. ทุกท่านได้รับทราบและตรวจสอบความ
ถูกต้องล่วงหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา
มีเรื่องเพื่อทราบ 2 เรื่อง ได้แก่ แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 และเรื่ อ งผลการเบิ ก จ่า ยงบประมาณรายจ่า ย
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 และเรื่องพิจารณา จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
1. การโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ ายของจั งหวั ด กรณี ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
แผนปฏิบั ติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน
2 หน่วยงาน 2 โครงการ งบประมาณ 15,710,100 บาท
 โครงการเสริ ม สร้ า งฟื้ น ฟู แ หล่ ง ต้ น น้ าเพื่ อ ป้ อ งกั น อุ ท กภั ย และภั ย แล้ ง
งบประมาณ 14,986,500 บาท
 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพจั ง หวั ด ด้ า นการค้ าการลงทุ น เพื่ อ รองรั บ การเป็ น
ป ระ ช าค ม เศ รษ ฐ กิ จ อ าเซี ย น (ASEAN Economic Community : AEC Plus)
กิจกรรม พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม งบประมาณ 723,600 บาท

ฝ่ายเลขานุการ
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2. การโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยของจั ง หวั ด กรณี มี ผ ลกระทบต่ อ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน
2 หน่วยงาน 2 โครงการ งบประมาณ 12,930,000 บาท
 จากโครงการก่ อ สร้า งสถานี สู บ น้ าด้ ว ยไฟฟ้ า พร้ อ มระบบส่ ง น้ าอ่ างเก็ บ น้ า
ห้วยใหญ่ งบประมาณ 7,000,000 บาท เป็น โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้าบ้านบุ่ง ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 7,000,000 บาท
 จากโครงการปรับ ปรุงถนนสายแยก ทล.212-บ้ านนาตะแบง งบประมาณ
5,930,000 บาท เป็น โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสงเปือย - บ้านโคกหิ นตั้ง
ตาบลบ้านโคก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 5,930,000 บาท
3. การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด มาตั้งเป็นรายการใหม่กรณี
ไม่กระทบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 1 โครงการ โครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ าบาดาลเพื่อจัดหาน้าสะอาดให้ ชุม ชน
งบประมาณ 10,912,000 บาท
4. การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายกรณีมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 1 หน่วยงาน 1 โครงการ
งบประมาณ 420,000 บาท ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสกัด
กั้นยาเสพติดชายแดน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธาน

มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอให้พิจารณารับรองรายงาน
การประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ฝ่ายเลขานุการ

3.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กรณีมีผลกระทบต่อแผนฯ
สื บ เนื่ องจากการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งขอความเห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด กรณีมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ข องจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 โครงการ
งบประมาณ 12,930,000 บาท จังหวัดมุกดาหารได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปที่สานักงาน
ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. และได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอ อ.ก.น.จ.ด้านแผน
และด้านงบประมาณ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
มีมติเห็ น ชอบให้ จังหวัดมุกดาหารโอนเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณรายจ่ายได้
ตามที่จังหวัดเสนอ และจังหวัดได้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณในกรณีการขอ
โอนเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าว ซึ่ ง ส านั ก งบประมาณได้ อ นุ มั ติ ให้ จั งหวัด มุ ก ดาหารโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
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1. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่ง ตาบลภูวง อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร งบประมาณ 7,000,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านสงเปือย - บ้านโคกหินตั้ง ตาบลบ้านโคก อาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 5,930,000 บาท
ประธาน

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการงบประมาณรายจ่ายกรณี
มี ผ ลกระทบต่ อ แผนฯ ซึ่ ง ได้ รั บ ความเห็ น ชอบในการโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการ
งบประมาณรายจ่ายจาก อ.ก.น.จ.ด้านแผนและด้านงบประมาณ และได้ขอทาความ
ตกลงกับสานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ
ดังกล่าวเร่งรัดดาเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

3.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ
สื บ เนื่ องจากการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่ อวั น ที่ 8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ได้เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ ซึง่ จังหวัดมุกดาหารได้ขอทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณในการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 11,332,000 บาท ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเสริมสร้างฟื้นฟูแหล่งต้นน้าเพื่อป้องกันอุทกภัย
และภัยแล้ง เพื่อไปดาเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อจัดหาน้าสะอาดให้ชุมชน
ในวงเงินงบประมาณ 10,912,000 บาท
2. ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 4 โครงการ
เพื่อไปดาเนิ น โครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการ Y2) โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นการสกั ด กั้ น ยาเสพติ ด ชายแดน ในวงเงิ น งบประมาณ 420,000 บาท
ซึ่งสานักงบประมาณได้อนุมัติให้จังหวัดมุกดาหารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
กรณีไม่กระทบต่อแผนฯ จานวน 2 โครงการ ในวงเงิน 11,064,900 บาท ดังนี้
รายการ

คาขอ

อนุมัติ

1. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อจัดหา 10,912,000 10,763,200
น้าสะอาดให้ชุมชน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน
420,000
301,700
การสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน
รวม 11,332,000 11,064,900
ประธาน

เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงกรณี ไม่มีผลกระทบต่อ
แผนฯ ซึ่งได้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เร่งรัดก่อหนี้
ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนให้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอน
ที่หน่วยดาเนินการในพื้นที่จะต้องเร่งรัดดาเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 แก้ไขคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดมุกดาหาร
ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ที่ 1149/2558 ลงวั น ที่ 21 พฤษภาคม 2558
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.
มุ กดาหาร) โดยมี อ านาจหน้ าที่ ต ามมาตรา 11 แห่ งพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ยการ
บริห ารงานจั งหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ดังนั้น เพื่ อให้ การ
จัดทาและบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามนโยบายรั ฐ บาล จั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ ง ได้ มี ค าสั่ ง จั ง หวั ด
มุกดาหาร ที่ 782/2560 ลงวันที่ 7 มีน าคม 2560 แก้ไขเพิ่ มเติมค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ตามคาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1149/2558 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยให้
ผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งฯ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่าที่ ก.บ.จ.มุกดาหารเดิมเหลื ออยู่
ดังนี้
1. แก้ไขคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อ 1.5.7 จากเดิม “เกษตรจังหวัดมุกดาหาร” เป็น “คลังจังหวัดมุกดาหาร”
1.2 ข้อ 1.5.11 จากเดิม “พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร”
เป็น “ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร”
1.3 ข้อ 1.8.3 จากเดิม “ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร” เป็น
“นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล”
1.4 ข้อ 1.8.4 จากเดิม “ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัด
มุกดาหาร” เป็น “นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู”
2. ยกเลิกคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อ 1.7.3 ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
2.2 ข้อ 1.7.4 ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
2.3 ข้อ 1.11 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัด
มุกดาหาร
2.4 ข้อ 1.12 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับ
มอบหมาย
เดิมคณะกรรมการฯ มีจานวน 45 ราย คงเหลือจานวน 41 ราย

ประธาน

เป็นการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
(ก.บ.จ.มุกดาหาร) ใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง สถานการณ์ปัจจุบัน
ข้อระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.2 ซ้อมความเข้าใจและกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย
สานักงบประมาณได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจและกาหนดแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับ
การใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ มี เหลื อ จ่ าย
ตามหนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 57 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายการการดาเนินการ
ใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเท่านั้น
2. ให้พิจารณาดาเนินการได้ในกรณีหนึ่งกรณีใดตามลาดับ ดังนี้
(1) เพื่อดาเนินการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูผู้ประสบอุกทกภัย หรือปรับปรุง
ซ่อมแซม บูรณะสถานที่ราชการหรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
(2) เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เหลือจ่าย ให้ดาเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2559
3. กรณีที่รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแลแผนงานบูรณาการ หรือรัฐมนตรี
เจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี มีนโยบายให้นางบประมาณเหลือจ่ายไปดาเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลหรือภารกิจเร่งด่วนนอกเหนือจากข้อ 1 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กากับดูแลแผนงานบูรณาการ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประธาน

สานั กงบประมาณได้ซักซ้อมความเข้า ใจและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นได้รับ ทราบและ
ถือปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นการยกเลิกดาเนินโครงการ/กิจกรรม และการยกเลิกการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุไม่ถือว่าเป็นเงินงบประมาณเหลือจ่าย

มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.3 การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 58 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 ส านั ก งบประมาณได้แ จ้งแนวทางการบริห ารงบประมาณรายจ่ายเพิ่ ม เติ ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นทราบ
และถือปฏิบัติ ดังนี้
1. การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรรตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
การจั ดทาแผนต้องมีความสอดคล้องกับเป้ าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นราย
ไตรมาส โดยให้ระบุงบประมาณที่จะจัดสรรไปยังสานักเบิกในส่วนภูมิภาคด้วย ดังนี้
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(1) รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดทา
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณใน
ไตรมาสที่ 3 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(2) รายจ่ ายในลั กษณะลงทุน ไม่ว่าจะเบิ กจ่ายจากงบรายจ่ายใด จะต้องก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อ
รายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3
2. การจัดสรรงบประมาณ
ส านั ก งบประมาณจะจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติ มประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบดาเนินงานให้เต็มตามวงเงินงบประมาณในแต่ละแผนงาน สาหรับงบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน จะพิจารณาจัดสรรให้ตาม
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย
3. การบริหารงบประมาณ
ให้รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัด หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4 แจ้งมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ 2/2560
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ม ติ ค ณะอนุ ก รรมการนโยบายการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ 2/2560
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบและพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การขอเปลี่ ย นแปลงโครงการ โอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และขอใช้
งบประมาณเหลือจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีที่มีผลกระทบต่อแผนฯ
จั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ต้ อ งส่ งค าขอให้ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ภายในวัน อั งคารที่ 18
เมษายน 2560 โดยให้แจ้งสานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมภาคเพื่อทราบด้วย ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่า จะถือว่า
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่มีความประสงค์ที่จะดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
2. ให้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดช่วยเร่งรัดการดาเนินโครงการเพื่อให้มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
3. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการและผล
การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ
ข้อ มู ล จากระบบบริห ารการเงิน การคลั งภาครัฐ แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) และ
สามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธาน ก.น.จ. ต่อไป
รับทราบ
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ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

4.5 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงบประมาณได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. รายการที่ น างบประมาณมาจัด ท าร่างพระราชบัญ ญั ติ โอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. .... เป็ น รายการในลั ก ษณะงบลงทุ น ในทุ ก งบรายจ่ า ยตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม่ส ามารถลงนามจัดซื้ อ
จัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไม่รวมงบกลาง
2. รายการที่ไม่นางบประมาณมาจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ....
2.1 เป็นรายการในลักษณะงบรายจ่ายประจา และงบประมาณเหลือจ่ายของ
รายจ่ายลงทุน
2.2 เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการ
เกินกว่า 1,000 ล้านบาท
2.3 เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนที่เป็นงานดาเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รายการในงบลงทุนที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ หรือรายการ
ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลา
3. งบประมาณตามข้อ 1. จะนาไปตั้งเป็นงบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็น
รับทราบ
4.6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 เพื่อดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 21 โครงการ งบประมาณ 244,707,909 บาท โดยแยกเป็น
- งบลงทุน จานวน 7 โครงการ 39 กิจกรรม งบประมาณ 186.1094 ล้านบาท
(76.05%)
- งบดาเนินงาน จานวน 14 โครงการ งบประมาณ 49.5985 ล้านบาท
(20.27%)
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 9,000,000 บาท (3.68%)
 ผลการอนุมัติโครงการ
- อนุมัติแล้ว จานวน 19 โครงการ งบประมาณ 227,845,900 บาท
(96.66%)
- ยังไม่อนุมัติ จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,862,000 บาท (3.34%)
เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้พื้นที่
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 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560
เบิกจ่ายแล้ว 22.3298 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.47
แยกเป็น งบลงทุน ก่อหนี้แล้ว 43.9945 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 11.15 ล้านบาท (ร้อยละ 6.18)
งบดาเนินงาน ก่อหนี้ผูกพัน 0.03 ล้านบาท
คลังจังหวัดมุกดาหาร ขอให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
เพราะถ้าหากไม่ส ามารถก่อหนี้ได้ ส านั กงบประมาณจะดึงงบประมาณกลั บไปเพื่ อ
จัดทาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .... สาหรับ
โครงการที่ก่อหนี้หลังวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้สานักงานจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรวบรวมนาส่งให้สานักงบประมาณดาเนินการต่อไป
เบิกจ่ายแล้ว 11.17 ล้านบาท (ร้อยละ 22.52)
ประธาน

สาหรับงบพัฒนาจังหวัดปี 2560 ขณะนี้ทั้งเงื่อนไขการก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 31
มีน าคม 2560 ทั้งเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีผ ลการเบิกจ่ายน้อย และยังไม่
ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 4 โครงการ ที่ติดปัญหาการขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ ขอให้เร่งรัด
ดาเนิ น การก่อหนี้ ภ ายในวัน ที่ 31 มีนาคม 2560 ส าหรับ โครงการที่ไม่ติด ปัญ หา
การขอใช้ พื้ น ที่ ป่ า ซึ่ ง จั งหวั ด ได้ อ นุ มั ติ โ ครงการและมอบอ านาจไปแล้ ว แต่ ยั ง ไม่
ดาเนินการ ขอให้เร่งรัดดาเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่
กาหนดด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

4.7 สรุปแผนงานโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,068,722,030 บาท
ประกอบด้วย
1. ด้านการเกษตร จานวน 6 โครงการ งบประมาณ 270,822,880 บาท
1.1 โครงการพัฒ นาแหล่งน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าภาคการเกษตร
งบประมาณ 80,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ โครงการชลประทานมุกดาหาร
1.2 โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา งบประมาณ
19,785,180 บาท หน่วยดาเนินการสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
1.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพกลุ่มสนุก งบประมาณ
55,653,000 บาท
1.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 2,326,100 บาท หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร
1.5 โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างช่องทางการตลาดไก่งวงด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม งบประมาณ 2,308,600 บาทหน่วยดาเนินการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
มุกดาหาร
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1.6 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตและเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก
คอนกรีตเพื่อการเกษตร งบประมาณ 110,750,000 บาท หน่วยดาเนินการ
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2. ด้านการท่องเที่ยว จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 517,086,150 บาท
2.1 โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้าโขง (ธรรมะ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล งบประมาณ15,537,150 บาท หน่วยดาเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
2.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม งบประมาณ 469,100,000 บาท
2.3 โครงการเสริมสร้างการเฝ้าระวังและควบคุมอาชญากรรมด้านความมั่นคงและ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งบประมาณ 32,449,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
3. ด้านการค้าการลงทุน จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 280,813,000 บาท
3.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ งบประมาณ 269,818,000 บาท
3.2 โครงการบริหารจัดการแบบองค์รวมเพื่อยกระดับสินค้าของกลุ่มจังหวัดและ
การสร้างแบรนด์ของข้าวฮางสู่สากลงบประมาณ 1,500,000 บาท กิจกรรมลงพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร เบิกจ่ายที่ จ.สกลนคร
3.3 โครงการยกระดับและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical
Indications:GI) แบบครบวงจรสู่สากล งบประมาณ 2,620,000 บาท
3.4 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงการค้า
การลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและจีนตอนใต้ งบประมาณ
6,875,000 บาท หน่วยดาเนินการ สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ประธาน

งบรายจ่ายเพิ่มเติมจะต้องก่อหนี้ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งขณะนี้หัวหน้า
กลุ่ ม จั งหวัด ได้อนุมัติ โครงการและมอบอานาจมาที่จังหวัด หมดแล้ ว เหลื อบางส่ ว น
ที่ จั ง หวั ด ก าลั ง เสนอแจ้ ง อนุ มั ติ โ ครงการฯ จึ ง ขอให้ เร่ ง รั ด ด าเนิ น การหาผู้ รั บ จ้ า ง
โดยเฉพาะงบรายจ่ายลงทุนให้ได้ภายในระยะเวลาที่สานักงบประมาณกาหนด

คลังจังหวัดมุกดาหาร สาหรับ โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ที่มีวงเงิน งบประมาณไม่เกิน 5 ล้ าน
ซึ่งคาดว่าจะก่อหนี้ ผู กพัน ไม่ทัน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 จึงขอให้ เพิ่ มเติม
ข้อความเพิ่มหมายเหตุ จะลงนามก่อหนี้ผูกพันต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
การก่อหนี้จากผู้มีอานาจ
ประธาน

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงมาในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหารเยอะ จึงขอให้เร่งรัดดาเนินการโครงการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กาหนด

รอง ผวจ.มห.
มีข้อมูลโครงการที่จะโดนดึงงบประมาณรายจ่ายไปจัดทา พรบ.โอนงบประมาณหรือไม่
(นายรณรงค์ นครจินดา)
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คลังจังหวัดมุกดาหาร สาหรับ งบของส่ว นราชการในพื้ นที่ มุกดาหารขณะนี้ ไม่มี และในส่ วนของงบพัฒ นา
จั ง หวั ด มี โ ครงการที่ ติ ด ปั ญ หาการขอใช้ พื้ น ที่ ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถก่ อ หนี้ ไ ด้ จ านวน
2 โครงการ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 1 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
โยธาธิการและผังเมือง สาหรับโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหาร และวิถี ชีวิ ต ลุ่ ม น้ าโขง สู่ ค วามยั่ งยื น กิ จกรรม ปรับ ปรุงภู มิ ทั ศ น์
ภายในแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา มีผู้เสนอขอซื้อแบบ จานวน 31 ราย ยื่นเสนอราคา
10 ราย และมีผู้เสนอราคาบางรายยื่นเสนอราคาในลักษณะการค้าร่วม จึงอยู่ระหว่าง
พิจารณาคุณสมบัติว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
ประธาน

โครงการดั งกล่ าวได้ตั วผู้ รับ จ้างแล้ ว แต่อยู่ระหว่างพิ จารณาคุณ สมบั ติของผู้ รับ จ้าง
จึงขอให้ เร่งรัดดาเนินการเพื่อให้ ส ามารถลงนามในสั ญ ญาภายในวันที่ 31 มีนาคม
2560 สาหรับอีก 2 โครงการ ของแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขอใช้พื้นที่กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากได้รับอนุมัติก็สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

นายก อบต.ป่งขาม
ดงหมู

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จึงอยากให้ดาเนินการให้ได้ตามกาหนดระยะเวลา เพราะประชาชนในพื้นที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบาดังกล่าว

ประธาน

มีกรรมการท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

การขอใช้เงินเหลือจ่ายของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณี ไม่มี
ผลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั งหวั ด ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560
ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แจ้ ง ส่ ง คื น งบประมาณเหลื อ จ่ า ยของจั งหวั ด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,251,438 บาท ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร แจ้งขอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายโครงการส่งเสริม
และพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเหลือจ่ายจากกิจกรรม
การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 578,500 บาท และขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ดังกล่าวเพื่อมาดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเดิม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
แบบผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวงเงินงบประมาณ 578,500 บาท
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ผู้แทน เกษตร
จังหวัดมุกดาหาร

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านั กงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้รับ การจัดสรร
งบประมาณเพื่อดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในวงเงิน 2,000,000 บาท ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน งบประมาณ 500,000 บาท และกิจกรรม จัดซื้อวัสดุการเกษตร
งบประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในวงเงิ น
921,500 บาท โดยมีเงินเหลือจ่าย จานวน 578,500 บาท สืบเนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวโดนปรับลดงบประมาณในขั้นคาของบประมาณประกอบกับจังหวัดมุกดาหาร
ได้ออกไปฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่ และทางกรมวังผู้ใหญ่ได้นาร่องการส่งเสริมและ
พัฒ นาหมู่บ้ านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องขยายผล
การส่ งเสริ มและพั ฒ นาหมู่บ้ านตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงของจังหวัด
มุ ก ดาหารจ านวน 2 อ าเภอ ได้ แ ก่ อ าเภอนิ ค มค าสร้ อ ย และอ าเภอหนองสู ง
ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมฝึ ก อบรมเกษตรกรที่ เข้ า ร่ว มโครงการ จ านวน 200 ราย
กิจกรรมศึกษาดูงาน และการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

คลังจังหวัดมุกดาหาร ขอให้ดูความคุ้มค่า เหมาะสม และให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประธาน

มีกรรมการท่านใดมีประเด็นจะซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

ผู้แทน เกษตร
จังหวัดมุกดาหาร

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา : ส่งเสริมและฝึกอาชีพยุวเกษตรกร
ในโรงเรียน
ส านั ก งานเกษตรจั งหวัด มุ ก ดาหารแจ้ งส่ งคื น งบประมาณเหลื อจ่ ายโครงการเฉลิ ม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ 62 พรรษา : ส่ งเสริม และฝึ ก อาชี พ ยุว เกษตรกรในโรงเรีย น จานวน
118,038 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุการเกษตร และขอใช้
งบประมาณเหลื อ จ่ า ยดั ง กล่ า วเพื่ อ มาด าเนิ น กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการเดิ ม ได้ แ ก่
กิจกรรม ขยายผลส่งเสริมการฝึกอาชีพยุวเกษตรกรในโรงเรียน ในวงเงินงบประมาณ
118,038 บาท
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านั กงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรร
เพื่อดาเนินงานโครงการดังกล่าว จานวน 700,000 บาท ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
ได้แก่ กิจ กรรมฝึ กอบรมทักษะอาชีพเกษตรให้ กับยุวเกษตรกรในโรงเรียน กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร และกิจกรรม ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
โดยมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร จานน 118,038 บาท
จึงขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว เพื่อไปดาเนินกิจกรรมขยายผลส่งเสริม
การฝึกอาชีพยุวเกษตรในโรงเรียนเพิ่มเติม จานวน 140 คน ภายใต้โครงการเดิม

นายคาสิงห์ ทองขอน ในการประชุมหรืออบรมอยากให้เร่งรัดดาเนินการ เนื่องจากหากเข้าสู่ฤดูฝน
การดาเนินงานโครงการจะมีความยากลาบากมากขึ้น
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คลังจังหวัดมุกดาหาร โครงการเดิมเป็นการฝึกอาชีพให้กับยุวเกษตรกรในโรงเรียนอย่างไร กลุ่มเป้าหมายมี
ความซ้าซ้อนกันหรือไม่
ผู้แทน เกษตรจังหวัด เนื่ อ งจากกิ จ กรรมเดิ ม เป็ น การฝึ ก อบรมยุ ว เกษตรกรในโรงเรี ย นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
มุกดาหาร
มุกดาหาร จานวน 7 โรงเรียนๆ ละ 20 คน และกิจกรรมใหม่เป็นการขยายผลจาก
กิจ กรรมเดิม โดยการเพิ่มกลุ่ มเป้าหมายในพื้ นที่โรงเรียนเดิม โรงเรียนๆ ละ 5 คน
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายไม่ซ้าซ้อนกัน โดยจะดาเนินการในห้วงเดือนเมษายน 2560 และจะมี
การขยายผลไปสู่ครัวเรือนของนักเรียนที่ผ่าน กระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการออก
ตรวจติดตามผลการดาเนินงานด้วย
นายไชยยง อาจวิชัย ขอเสนอกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนมัธยมในพื้นที่อาเภอหนองสูงได้หรือไม่ เนื่องจากมี
จานวนนักเรียนและพื้นที่ดาเนินการของกิจกรรมที่ชัดเจน ซึ่งหากใช้พื้นที่เดิมเกรงว่า
ผลผลิตที่ออกมาอาจจะไม่ชัดเจน ประกอบกับเป็นช่วงปิดเทอมอาจทาให้ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงอยากให้เลือกโรงเรียนเป็นระดับมัธยมซึ่งมีศักยภาพ
ที่เพียง และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดได้
ผู้แทน เกษตรจังหวัด กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดสานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารให้ทางอาเภอเป็นผู้คัดเลือก
มุกดาหาร
โรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านพื้นที่/นักเรียน และมีกิจกรรมเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะเข้าไป
เชื่อมต่อกิจกรรมดังกล่าวและสร้างกลุ่มยุวเกษตรกรในพื้นที่ให้มีคุณภาพต่อไป
ประธาน

มีกรรมการท่านใดมีประเด็นจะซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอให้สานักงานเกษตรจังหวัด
มุกดาหารรับข้อสังเกตของ ก.บ.จ.มุกดาหาร ไปดาเนินการด้วย

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

3. โครงการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารแจ้งขอส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายโครงการ
พั ฒ นาสิ น ค้าและการบริการทางการท่ อ งเที่ ยวเพื่ อ สร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ด้ว ยการสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร กิจกรรมพัฒ นาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 253,200 บาท และแจ้งความประสงค์ขอใช้
เงินเหลือจ่ายเพื่อไปดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเดิม จานวน 2 กิจกรรม ในวงเงิน
งบประมาณ 253,200 บาท ดังนี้
- กิจกรรม ศึกษาดูงาน งบประมาณ 125,200 บาท
- กิจกรรม จัดทาป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว
งบประมาณ 128,000 บาท
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พัฒนาการจังหวัด
มุกดาหาร

โครงการนี้ เป็ น โครงการเดิ ม ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณแล้ ว ในวงเงิ น 920,000 บาท
โดยได้ดาเนินการในพื้นที่บ้านด่านมนและบ้านเตาถ่าน อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
และมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จานวน 253,200 บาท
ดังนั้น สานักงานพัฒนาชุมชนชุมจังหวัดมุกดาหารจึงขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย
จานวนดังกล่าว เพื่อไปดาเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเดิม จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง าน จ านวน 125,200 บาท และกิ จ กรรมจั ด ท าป้ า ยหมู่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 128,000 บาท โดยกิจกรรมศึกษาดูงานได้กาหนดไป
ศึกษาดูงานบ้านภูและบ้านแข้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแกนนาหมู่บ้านสามารถ
นาความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒ นาเป็นหมู่ บ้านของตนเองให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน

ประธาน

มีกรรมการท่านใดมีประเด็นจะซักถามหรือไม่ หากไม่มีขอให้พิจารณาการขอใช้เงิน
งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าว

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

4. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพจั งหวั ด ด้ า นการค้ า การลงทุ น เพื่ อ รองรั บ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC + plus)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารแจ้งส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพจังหวัดด้านการค้าการลงทุน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC + plus) กิจกรรม การจัดงานแสดงและ
จาหน่ายสินค้า "มุกดาหารเทรดแฟร์" จานวน 301,700 บาท และขอใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อมาดาเนินกิจกรรม “การจัดงาน Business Forum และ
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้าการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเพื่อเพิ่มการค้า
การลงทุนในจังหวัด ณ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล งบประมาณ 300,000 บาท

พาณิชย์จังหวัด
มุกดาหาร

สานักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการจัดจ้าง
กิจกรรม การจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า “มุกดาหารเทรดแฟร์” ในวงเงิน
งบประมาณ 3,500,000 บาท ซึ่งได้ดาเนินการจัดจ้างการจัดงานแสดงและจาหน่าย
สิ น ค้ า “มุ ก ดาหารเทรดแฟร์ ” ในวงเงิน 3,198,300 บาท และมี เงิน เหลื อ จ่ า ย
จานวน 301,700 บาท จึ งขอใช้เงินงบประมาณเหลื อจ่าย จานวน 300,000 บาท
เพื่อดาเนินกิจกรรมการจัดงาน Business Forum และประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า
การลงทุ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษมุ ก ดาหารเพื่ อ เพิ่ ม การค้ า การลงทุ น ในจั ง หวั ด
ณ กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ซึ่งยังไม่ได้ดาเนินการ แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรตามกิจ กรรมดังกล่ าวไม่เพียงพอ ซึ่งขาดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัด พิ ธี
เปิดงานและการประชาสัมพันธ์การจัดงาน

ผู้แทน ประธาน
หอการค้าจังหวัด
มุกดาหาร

ขอให้ ข้อสังเกตในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ ความคุ้มค่า โดยให้
คานึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับว่าจะสามารถทาได้หรือไม่

