รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวีระชัย
2. นายบุญช่วย
3. นายเชวงศักดิ์
4. นายเอกราช
5. นายปรีชา
6. นางลักขณา
7. นายฉัตรชัย
8. นางสาวรุจาภา
9. นายประวิตร
10. นายชํานาญ
11. นายพิงค์พันธ์

นาคมาศ
น้อยสันเทียะ
พลเยี่ยม
มณีกรรณ์
เจริญทรง
บุญนํา
ศรีเฉลา
วีสเพ็ญ
ศรีบุญรัตน์
ศรีพารา
คํานา

12. นายวิจิตร
13. นายวิชัย
14. นายสุรสิทธิ์
15. นายนิโรจน์
16. นายราศรี
17. นายธีระศักดิ์
18. พ.อ.วิระ
19. นายดุสิต
20. นายมลตรี
21. นายศรีสมรักษ์
22. นายสมบัติ
23. นายสุรชัย
24. นายไชยยง
25. นายพิเชฐ

งามชื่น
พลอยกลม
ธีรธนวัฒน์
เที่ยงจิตต์
พั่วแพง
พลอยเพชร
สอนถม
โกพลรัตน์
เมืองโคตร
ผ่องแผ่ว
ผิวขํา
ไชยกมล
อาจวิชัย
แสงนิศากร

26. นายคําสิงห์
27. นายคณิต
28. นางธงชัย
29. นางเด่นดวง
30. นางวิไล
31. นางหวานฉ่ํา
32. นายม่าย
33. นายบุญเพ็ง
34. นายจันทร์พจน์

ทองขอน
ปัญติโย
โสดา
ศรีพรม
สกุลไทย
เมืองโคตร
ชาลือ
ยืนยง
บุรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
แทน ผู้อํานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้อํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดมุกดาหาร (ท)
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลป่งขามดงหมู
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนยาง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโชคชัย
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลชะโนดน้อย
ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลดอนตาล
รองประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลป่งขามดงหมู
ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลบ้านโคก
ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลกกแดง
ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลบ้านเป้า
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35. นายสมศักดิ์
36. ดร.ธนวรรต
37. นายทวีศักดิ์

ศรีบุญเรือง
กุลตังวัฒนา
ป้องศรี

แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายบุญเรือง
เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
๒. นายชูศักดิ์
ยิ่งรุ่งโรจน์
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
๔. นายสุริย์
เปี่ยมงาม
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
๕. นายเอกมร
ศรีลาศักดิ์
นายกเทศมนตรีตําบลดอนตาล
๖. นายโชควิทย์
พรมดี
นายกเทศมนตรีตําบลดงหลวง
๗. นายสุริยะ
พิศิษฐอรรถการ ประธานคณะทํางานเครือข่ายภาคประชาชนสังคม
ระดับจังหวัดมุกดาหาร
๘. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (มทบ.210)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวิบูลย์
2. นายกานต์
3. นายสุชัย
4. นายกฤษณ์
5. นายบุญโชค
6. นายเดชา
7. นายมานะชาติ
8. นางสาวสิริพร
9. นางสาวสุกัญญา
10. นางณัฐฏ์พัชร
11. นายมาฤทธิ์
12. นางสาวจิราพร
13. นางสาวประวิชญา
14. นายสถิตพงษ์
15. นางสาวฐาปภรณ์
16. นางอัญชนีย์
17. นายนุกร
18. นายนิจปฏิภาณ
19. นายรุ่งเพชร
20. นายกานต์
21. นางสาวนฤชา
22. นายพุทธกาล
23. นางสาวเยาวภา

บุตตะพรม
สุวรรณพันธ์
ลิ้มวัฒนา
แก้วทองหลาง
ชมเชย
สายบุตร
คล่องดี
โคตรพันธ์
นามเหลา
นนทะพันธ์
มณีธรรม
สุระพันธ์
สุวรรณไตรย์
จันทร์ธานี
คนเพียร
ป้องศรี
ศิลชาติ
มาตขาว
กันตะบุตร
บุญมารัตน์
กะณุวงศ์
กาลจักร
บุระวงศ์

ประมงจังหวัดมุกดาหาร
พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หน.สนง.ปภ.มห.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
วิศวกรโยธาชํานาญการ
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
พนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 1/2564 โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานทีแ่ จ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

ประธาน

ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
มุ ก ดาหาร (ก.บ.จ.มุ ก ดาหาร) ครั้ ง ที่ 1/2564 มี เ รื่ อ งแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และการขอใช้เงิน
เหลื อ จ่ า ย ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จึ ง ได้ เ ชิ ญ คณะกรรมการ ก.บ.จ. และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมาประชุมฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (ก.บ.จ.
มุกดาหาร) ได้จัดประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวั นจัน ทร์ ที่ 21 กันยายน 2563
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจํานวน 13 หน้า
และได้จัดส่งให้ ก.บ.จ.มุกดาหารทุกท่านได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 เห็นชอบแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 –
2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565 เพื่อนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2 เห็ นชอบการขอใช้ งบประมาณเหลือจ่าย จากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดําเนินโครงการ Y2 จํานวน 2 โครงการ 4
กิจกรรม งบประมาณรวม 2,091,916 บาท
2.3 เห็นชอบให้แก้ไขสถานที่ดําเนินการก่อสร้างโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา จํานวน 2 แห่ง ตามที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหารเสนอ
มีท่านใดประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ เพิ่มเติมหรือไม่
หากไม่มีการขอแก้ไข/เปลี่ ยนแปลง ขอให้ที่ป ระชุมฯ โปรดพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

มติทปี่ ระชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครัง้ ที่ 6/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4
ฝ่ายเลขานุการ

มติทปี่ ระชุม

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
จั ง หวั ด มุก ดาหารได้ รับ แจ้ง จากกระทรวงมหาดไทยว่ า กรมป้ อ งกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐได้ใช้งบประมาณในมิติเชิงหน้าที่
(Function) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk
Management) ในระดับพื้นที่ แต่งบประมาณมีจํากัดทําให้การดําเนินการไม่เกิด
ประสิ ท ธิ ผ ลเท่ า ที่ ค วร จึ ง ให้ จั ง หวั ด พิ จ ารณาให้ ค วามสํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น
งบประมาณเชิงพื้นที่สําหรับแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
และจังหวัดได้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัดมุกดาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจั งหวัดมุกดาหาร ได้ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในโครงการลําดับรอง (Y2) จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการ smart infrastructure to smart living กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม
ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันอุบัติเหตุทางถนนและภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยในการ
ดําเนินชีวิตแก่ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 750,000 บาท
2) โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทดแทน การป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู
ความเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ
ภัยพิบัติ ระดับชุมชนจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 570,000 บาท
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ หากจังหวัดมีงบประมาณเหลือจ่ายอีก ให้หน่วยดําเนินการเสนอ
คณะกรรมการ ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป
4.2 การมอบอํานาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้า
หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้พิจารณาอนุมัติยกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖o ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถมอบ
อํานาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ดํารงตําแหน่งในราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ภู มิ ภ าค หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นภู มิ ภ าคหรื อ หั ว หน้ า
หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือ
กลุ่ ม จั ง หวั ด โดยตรง สํ า หรั บ เงิ น งบประมาณตามนิ ย ามความหมายของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 ที่จัดสรร
ให้ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ เ ป็ น รายกรณี ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แจ้ ง ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดทราบ รวมทั้งส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจ
ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
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4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 172,428,500 บาท จําแนกเป็น
1. งบพัฒนาจังหวัด จํานวน 17 โครงการงบประมาณ 164,428,500 บาท
(95.36%) แยกเป็น
- งบลงทุน งบประมาณ 135,524,000 บาท (78.60%)
- งบดําเนินงาน งบประมาณ 28,904,500 บาท (16.76%)
2. งบค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 1 โครงการ
- งบรายจ่ายอืน่ งบประมาณ 8,000,000 บาท (4.64%)
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS (ข้อมูลจากเว็บไซต์
กรมบัญชีกลาง ณ สิน้ เดือนมกราคม 2564)
ใช้จา่ ยงบประมาณรวม (เบิกจ่าย+PO) 14.60 ล้านบาท (8.47%)
- งบดําเนินงาน มีการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย+PO) 4.81 ล้านบาท
(13.03%)
- งบลงทุน มีการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย+PO) 9.79 ล้านบาท
(7.22%)
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝ่ายเลขานุการ

ส่วนราชการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
5.1.1 สํานักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนิน
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา กิจกรรม ติดตั้งระบบสูบน้ําแบบโซล่าเซลล์
เพื่อการเกษตร งบประมาณ 490,000 บาท จาก หมู่ที่ 2 ตําบลพังแดง อําเภอ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เป็น หมู่ที่ 15 ตําบลคําป่าหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
5.1.2 โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค กิจกรรม แก้มลิงห้วยม่วง พร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านนาหนองแคน ตําบลหนองสูง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ 12,000,000 บาท
5.1.3 แขวงทางหลวงมุกดาหาร ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูป
รายการสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง โครงการ smart infrastructure to smart living กิ จ กรรม
ติดตั้งไฟฟ้าสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยง
จังหวัดมุกดาหาร และงบประมาณ 10,000,000 บาท โดยปรับลดพร้อมส่งคืน
งบประมาณจํานวน 2,111,000 บาท
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รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลําดับ แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการเดิม)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
1.
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม ติดตั้งระบบสูบน้ําแบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 2 ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ สนง. พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ : พื้นที่ดําเนินการอยู่
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปา่ ดงภูพาน
2.
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้
ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม แก้มลิงห้วยม่วง พร้อมอาคารประกอบ บ้านนา
หนองแคน ตําบลหนองสูง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ : เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของแบบรูปรายการสิง่ ก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการก่อสร้าง

งบประมาณ

ลําดับ

22,490,000.00
490,000.00 1.
490,000.00
490,000.00

12,000,000.00 2.
12,000,000.00

12,000,000.00

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
งบประมาณ
(รายการใหม่)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม 20,379,000.00
จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
490,000.00
สิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
490,000.00
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม ติดตั้งระบบสูบน้ําแบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15
490,000.00
ตําบลคําป่าหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ สนง. พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม แก้มลิงห้วยม่วง พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาหนองแคน
ตําบลหนองสูง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร

12,000,000.00
12,000,000.00

12,000,000.00
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ลําดับ แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการเดิม)
3.
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ smart infrastructure to smart living
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าสายทางในความควบคุมของแขวงทาง
หลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ : เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของแบบรูปรายการสิง่ ก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ลําดับ

10,000.000.00 3.
10,000,000.00
10,000,000.00

22,490,000.00

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการใหม่)
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ smart infrastructure to smart living
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง
มุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
7,889,000.00
7,889,000.00
7,889,000.00

20,379,000.00
คงเหลือ (ยกไป) 2,111,000.00
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ระเบียบ/กฎหมาย

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2562
ข้อ 2. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดําเนินการได้เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
2.2 การขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดของโครงการที่ ไ ม่มี ผ ลกระทบต่ อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ กิ จ กรรม หรื อ รายการตามแผนการปฏิบั ติ งานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.2.3 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดําเนินการ ที่ไม่กระทบต่อ
กลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดําเนินการก่อสร้าง

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าปี ของจั งหวั ดมุ กดาหาร ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํ า นวน 3
โครงการ ดังนี้
1. ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
กิจกรรม ติดตั้ งระบบสูบ น้ํา แบบโซล่าเซลล์เ พื่อการเกษตร ตามที่สํานักงาน
พลังงานจังหวัดมุกดาหารเสนอ
2. ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง โครงการ
พัฒ นาแหล่ง น้ํา และเพิ่มพื้ น ที่ ชลประทาน เพื่อใช้ ใ นการเกษตรและอุป โภคบริโภค กิจกรรม แก้มลิงห้วยม่วง พร้อมอาคารประกอบ บ้านนาหนองแคน
ตําบลหนองสูง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตามที่โครงการชลประทาน
จังหวัดมุกดาหารเสนอ
3. ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง และการ
ส่งคืนงบประมาณ โครงการ smart infrastructure to smart living กิจกรรม
ติดตั้งไฟฟ้าสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุด
เสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร ตามที่แขวงทางหลวงมุกดาหารเสนอ

ฝ่ายเลขานุการ

5.2 การขอใช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ย ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ข องจั ง หวั ด
มุกดาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
5.2.1 สํานักงานประมงจังหวัดมุกดาหารเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ
เหลือจ่ายเพื่อดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัด
มุ ก ดาหาร กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต ประมงจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
งบประมาณ 1,800,000 บาท
5.2.2 สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มุ ก ดาหารเสนอขอรั บ สนั บ สนุ น
งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
มุกดาหาร กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 1,200,000 บาท
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รายละเอียดการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลําดับ แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการเดิม)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
1.
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ คนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart
people
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม การเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียน (โรงเรียน
บ้านนาขามป้อม ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร)
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
โครงการ smart infrastructure to smart living
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าสายทางในความควบคุมของแขวงทาง
หลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2.

ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสั มพัน ธ์
ด้านการท่องเที่ยว
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

งบประมาณ

ลําดับ

3,009,954.00
2,279,350.00 1.
168,350.00

168,350.00
2,111,000.00 2.
2,111,000.00

675,000.00
675,000.00

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการใหม่)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์และประมงจังหวัด
มุกดาหาร
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตประมงจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ สนง.ประมงจังหวัดมุกดาหาร
ผลผลิต : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ
3,000,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00

1,800,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00

1,200,000.00
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ลําดับ แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการเดิม)
กิ จ ก ร ร ม กา รจั ด ง านประเพณี บ รู ไ ฮ ไ ท โซ่ อํ า เ ภ อ
ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม การจัดงานมหกรรมบุญข้าวจี่ในวิถีกลุ่มชาติพันธุ์
จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม การจัดจัดงานประเพณีบุญข้าวยาคู บูชาพระบรม
สารีริกธาตุ จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
3.

4.

ผลผลิต:โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการอนุรักษ์ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1. งบดําเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
หน่วยดําเนินการ สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ
225,000.00
225,000.00
225,000.00

44,604.00
44,604.00

3,704.00
40,900.00

11,000.00

ลําดับ

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการใหม่)

งบประมาณ
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ลําดับ แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการเดิม)
กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวง ตําบลบ้านโคก บ้านนาโด่ ตําบลนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร
กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายแยก ทล.2034 - บ้านโคก
พัฒนา ตําบลนาสะเม็ง อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดําเนินการ แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ลําดับ

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการใหม่)

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

3,000,000.00
9,954.00

3,000.00
8,000.00
3,009,954.00

คงเหลือ (ยกไป)

