รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายบุญช่วย
น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช
มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
3. นายปรีชา
เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
4. นายลือชา
แตงเล็ก
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
5. นายฉัตรชัย
ศรีเฉลา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
6. นางสาวรุจาภา
วีสเพ็ญ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
7. นายประวิตร
ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
8. นายชานาญ
ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
9. นายพิงค์พันธ์
คานา
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
10. นายวิจิตร
งามชื่น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. นายมงคล
ดัชนีย์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
12. นายไพฑูรย์
สุขต่าย
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
13. นายมัฆวาน
โภคสวัสดิ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
14. นายนิโรจน์
เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
15. นายราศรี
พั่วแพง
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
16. พ.อ.วิระ
สอนถม
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร (ท)
17. นางบัวพันธ์
กอดแก้ว
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
18. นายดุสิต
โกพลรัตน์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
19. นายดี
เมืองโคตร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู
20. นายศรีสมรักษ์
ผ่องแผ้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
21. นายสมบัติ
ผิวขา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาชะอี
22. นายสุรชัย
ไชยกมล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
23. นายไชยยง
อาจวิชัย
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
24. นายพิเชฐ
แสงนิศากร
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
25. นายคาสิงห์
ทองขอน
ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัด
มุกดาหาร
26. นางสาวเยาวลักษณ์ ตั้งประกิจ
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
27. นายสุริยะ
พิศิษฐอรรถการ ประธานคณะทางานเครือข่ายภาคประชาชนสังคม
ระดับจังหวัดมุกดาหาร
28. นางธงชัย
โสดา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
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29. นางเด่นดวง
30. นางหวานฉ่า
31. นายม่าย
32. นายบุญเพ็ง
33. นายจันทร์พจน์
34. นายสมศักดิ์
35. นายไกรฑูรย์
36. นางสาวอสิตรา

ศรีพรม
เมืองโคตร
ชาลือ
ยืนยง
บุรัตน์
ศรีบุญเรือง
สุวรรณปัฏนะ
รัตตะมณี

ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลชะโนดน้อย
รองประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลป่งขามดงหมู
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านโคก
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลกกแดง
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านเป้า
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายบุญเรือง เมฆฉิม)
๓. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม)
๔. พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
๕. อัยการจังหวัดมุกดาหาร
๖. นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล
๗. นายกเทศมนตรีตาบลดงหลวง
๘. ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลดอนตาล
๙. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (มทบ.210)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกานต์
2. นายสุชัย
3. นางวันวิภา
4. นางอุดมลักษณ์
5. นายทวีศักดิ์
6. นายสันธิชัย
7. นางสาวนิดารัตน์
8. นางสาวสกุลภักดิ์
9. นายมานะชาติ
10. นางสาววัชรีภรณ์
11. นางสาวสุกัญญา
12. นางณัฐฏ์พัชร
13. นางสาวจิราพร
14. นางสาวประวิชญา
15. นายสถิตพงษ์
16. นางสาวฐาปภรณ์
17. นางอัญชนีย์
18. นายนุกร

สุวรรณพันธ์
ลิ้มวัฒนา
แพงแก้ว
คาหาญ
ป้องศรี
เจริญรัตน์
จันมนตรี
เสาเวียง
คล่องดี
เมฆฉิม
นามเหลา
นนทะพันธ์
สุระพันธ์
สุวรรณไตรย์
จันทร์ธานี
คนเพียร
ป้องศรี
ศิลชาติ

พลังงานจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ OSS
พนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
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19. นายนิจปฏิภาณ
20. นายรุ่งเพชร
21. นายกานต์
22. นางสาวนฤชา
23. นายพุทธกาล
24. นางสาวเยาวภา

มาตขาว
กันตะบุตร
บุญมารัตน์
กะณุวงค์
กาลจักร
บุระวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายบุ ญช่ว ย น้ อยสั น เทีย ะ รองผู้ ว่าราชการจัง หวัด มุกดาหาร ทาหน้า ที่
เป็ น ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
มุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2564 โดยดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
มุ ก ดาหาร (ก.บ.จ.มุ ก ดาหาร) ครั้ ง ที่ 2/2564 มี เ รื่ อ งแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ
เนื่องจากมีการขอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลั ง งาน ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จึ ง ได้ เ ชิ ญ คณะกรรมการ ก.บ.จ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.
มุกดาหาร) ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจานวน 12 หน้า
และได้จัดส่งให้ ก.บ.จ.มุกดาหารทุกท่านได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบ จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. การขอเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดกิ จ กรรม/โครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 3 โครงการ
งบประมาณรวม 20,379,000 บาท
2. การขอใช้เงินเหลือจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จานวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 3,000,000 บาท
มีท่านใดประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ เพิ่มเติมหรือไม่
หากไม่มีก ารขอแก้ ไ ข/เปลี่ย นแปลง ขอให้ที่ประชุมฯ โปรดพิจารณารั บรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 172,428,500 บาท จาแนกเป็น
1. งบพัฒนาจังหวัด จานวน 17 โครงการงบประมาณ 164,428,500 บาท
(95.36%) แยกเป็น
- งบลงทุน จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 135,524,000 บาท
(78.60%)
- งบดาเนินงาน จานวน 11 โครงการ งบประมาณ 28,904,500 บาท
(16.76%)
2. งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 1 โครงการ
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 8,000,000 บาท (4.64%)
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS
(ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)
ใช้จ่ายงบประมาณรวม (เบิกจ่าย+PO) 76.25 ล้านบาท (44.22%)
- งบดาเนินงาน มีการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย+PO) 6.30 ล้านบาท
(17.06%)
- งบลงทุน มีการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย+PO) 69.98 ล้านบาท
(51.62%)
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 โครงการ
4 กิจกรรม ดังนี้
5.1.1 ส านั กงานปศุสั ต ว์ จัง หวั ดมุก ดาหาร ขอแก้ไ ขข้อ ความต าบลและ
อาเภอที่จ ะด าเนิ น การให้ ถู ก ต้อ งตามข้ อ เท็ จจริ ง โครงการคนมุ กดาหารดี เก่ ง
เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart people กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียน
งบประมาณ 434,800 บาท

ฝ่ายเลขานุการ
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5.1.2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ขอแก้ไขข้อความที่ผิดพลาด
คลาดเคลื่ อนโครงการ คนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุ ข ทุกช่ว งชีวิต smart people
กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่การเป็นผู้ใหญ่
คุณภาพ (Smart kids to Smart people) งบประมาณ 967,400 บาท โดยแก้ไข
แก้ไขข้อความที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จากคาว่า จัดซื้อ เป็นจัดจ้าง
5.1.3 สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอีย ดกิจกรรมในงบดาเนินงาน โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหารสู่ความ
ยั่ ง ยื น กิ จ กรรม จ้ า งเหมาโครงการมหั ศ จรรย์ สี สั น ลุ่ ม น้ าโขง MUKDAHAN
FESTIVAL 251 ปี งบประมาณ 750,000 บาท โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจ กรรมและปรับลดงบประมาณเป็น 400,000 บาท และส่ งคืนงบประมาณ
350,000 บาท
5.1.4 สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรมในงบดาเนินงาน โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรม
ย้ อ นต านานพญานาคราช ออนซอนกลุ่ ม ชาติพั นธ์ ลุ่ ม น้าโขง จัง หวั ดมุ กดาหาร
งบประมาณ 1,207,500 บาท โดยปรับกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับประเพณี
บูชาพญานาค
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รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ 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
- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ ตาบลนากอก
อาเภอเมืองนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
- โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 ตาบลนากอก
อาเภอเมืองนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
- โรงเรียนบ้านภูผาหอม ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร
- โรงเรียนบ้านนายอ ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร
หน่วยดาเนินการ สนง. ปศุสัตว์จงั หวัดมุกดาหาร
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ : แก้ไขข้อความตาบล
และอาเภอที่มีคาผิดและคาเกิน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

งบประมาณ

ลาดับ

1,402,200.00 1.
1,402,200.00

434,800.00
108,700.00
108,700.00
108,700.00
108,700.00

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการใหม่)
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการ คนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart people
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม การเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียน
- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ ตาบลนากอก
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
- โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 ตาบลนาอุดม
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
- โรงเรียนบ้านภูผาหอม ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร
- โรงเรียนบ้านนายอ ตาบลเหล่าหมี อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดาเนินการ สนง. ปศุสัตว์จงั หวัดมุกดาหาร
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

งบประมาณ

1,402,200.00
1,402,200.00

434,800.00
108,700.00
108,700.00
108,700.00
108,700.00
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ลาดับ แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการเดิม)
กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวั ย สู่ ก ารเป็ น ผู้ ใ หญ่ คุ ณ ภาพ (Smart kids to Smart
people)
หน่วยดาเนินการ สนง. สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ : แก้ไขข้อความจาก
จัดซื้อเป็นจัดจ้าง
2.
ผลผลิต:โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยว
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
กิจกรรม จ้างเหมาโครงการมหัศจรรย์สีสันลุ่มน้าโขง
MUKDAHAN FESTIVAL 251 ปี
หน่วยดาเนินการ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
มุกดาหาร
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ : เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมและปรับลดงบประมาณ
กิจกรรม ย้อนตานานพญานาคราช ออนซอนกลุ่มชาติพันธ์
ลุ่มน้าโขง จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดาเนินการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ : เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมงบดาเนินงานให้สอดคล้องกับประเพณี
บูชาพญานาค
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

ลาดับ

967,400.00

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ
(รายการใหม่)
กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่
การเป็นผู้ใหญ่คุณภาพ (Smart kids to Smart people)

งบประมาณ
967,400.00

หน่วยดาเนินการ สนง. สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
1,957,500.00 2.
1,957,500.00

750,000.00

1,207,500.00

3,359,700.00

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม จ้างเหมาโครงการมหัศจรรย์สีสันลุ่มน้าโขง MUKDAHAN
FESTIVAL 251 ปี
หน่วยดาเนินการ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

1,607,500.00
1,607,500.00

กิจกรรม ย้อนตานานพญานาคราช ออนซอนกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้าโขง
จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยดาเนินการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการ : เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรมงบดาเนินงานให้สอดคล้องกับประเพณีบูชาพญานาค

1,207,500.00

รวมทั้งสิ้น
คงเหลือ (ยกไป)

400,000.00

3,009,700.00
350,000.00
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ระเบียบ/กฎหมาย

1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ข้อ 2. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลื อจ่าย ให้ ดาเนินการได้
เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
2.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2.2.1 การแก้ไ ขข้อ ความที่ พิ มพ์ ค ลาดเคลื่ อ น ตกหล่ น ให้
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
2.2.7 กรณี ก ารเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดกิ จ กรรมในงบ
ด าเนิ น งาน เช่ น สถานที่ จั ด จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว ม จ านวนรุ่ น ค่ า วั ส ดุ ค่ า ใช้ ส อย
ค่าตอบแทน และระยะเวลา ที่ไม่ทาให้จานวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์
น้อยลง
2. สานักงบประมาณได้ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคาผิดอันเกิดจาก
การพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงบประมาณ ตามหนั งสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุ ด ที่ นร 0702/
ว 137 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ว่า เนื่องจากในการอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ
หรือให้ความตกลงใดๆ อาจมีคาผิดอันเกิดจากการพิมพ์ เช่น สะกดผิด คาซ้า เกินหรือ
ตกหล่น หรือใช้ถ้อยคาไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดทา
เอกสารของหน่ ว ยรั บ งบประมาณและในขั้ น ตอนของส านั ก งบประมาณ กรณี
ดังกล่าวเมื่อหน่วยรับงบประมาณจะดาเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายต่อไป เช่น การนาข้อความไปกาหนดในเอกสารการจัดซื้อจัด จ้าง การทา
สัญญาหรือข้อตกลง เนื่องจากเป็นการแก้ไขคาผิดอันเกิดจากการพิมพ์ มิใช่การ
เปลี่ยนแปลงรายการหรือรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ได้รับความ
เห็นชอบ หรือได้รับความตกลงจากสานักงบประมาณไว้แล้ว หน่วยรับงบประมาณ
จึงสามารถแก้ไขคาผิดในลักษณะดังกล่าวให้ถูกต้องได้โดยไม่ต้องขอแก้ไขคาผิดจาก
สานักงบประมาณอีก อย่างไรก็ดี ขอให้หน่วยรับงบประมาณจัดทาบันทึกเก็บไว้เป็น
หลักฐานด้วยว่ามีการแก้ไขถ้อยคาผิดดังกล่าว

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของจั งหวั ดมุ กดาหาร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2
โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้
1. ให้ แ ก้ ไ ขข้ อ ความต าบลและอ าเภอที่ จ ะด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตาม
ข้อเท็จจริง โครงการ คนมุกดาหารดี เก่ง เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart people
กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียน ตามที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
มุกดาหารเสนอ
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2. ให้แก้ไขข้อความที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนโครงการ คนมุกดาหารดี เก่ง
เป็นสุขทุกช่วงชีวิต smart people กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งการ
พัฒนาคุณ ภาพเด็กปฐมวัยสู่การเป็น ผู้ใ หญ่คุณ ภาพ (Smart kids to Smart
people) ตามทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเสนอ
3. ให้ เ ปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดกิ จ กรรมในงบด าเนิ น งาน และส่ ง คื น
งบประมาณโครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ท่ อ งเที่ ย ว กี ฬ าและนั น ทนาการ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารสู่ ค วามยั่ ง ยื น กิ จ กรรม
จ้างเหมาโครงการมหัศจรรย์สีสันลุ่มน้าโขง MUKDAHAN FESTIVAL 251 ปี
ตามทีส่ านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารเสนอ
4. ให้ เ ปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดกิ จ กรรมในงบด าเนิ น งาน โครงการ
พัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพัน ธ์ ด้า นการท่องเที่ยว กีฬาและ
นันทนาการ จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรมย้อนตานานพญานาคราช
ออนซอนกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้าโขง จังหวัดมุกดาหาร ตามที่สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมุกดาหารเสนอ

มติที่ประชุม

5.2 การขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร
สาย มห.3003 แยก ทล.212-บ้านนาโปใหญ่ ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 3.1625 กม. งบประมาณ 19,300,000
บาท โดยแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหารได้ต รวจสอบค านวณค่ างานก่ อสร้า ง
เพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของโครงการดังกล่าวตาม
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์แล้ว ปรากฏว่าต้องจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจานวนเงิน 750,161.11 บาท จึงขอเบิกเงินค่างานตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังกล่าว
เห็ น ชอบให้ แ ต่ง ตั้ ง คณะกรรมการพิจ ารณาตรวจสอบการขอเงิ นชดเชยค่ างาน
ก่อสร้าง (ค่า K) โดยมีหัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกรรมการ
และผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การขอเงิ น ชดเชยค่ า งานก่ อ สร้ า ง (ค่ า K) โครงการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร
และให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบค่า K ตามที่แขวงทางหลวงชนบท
ขอต่อคณะกรรมการ ก.บ.จ. เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป
5.3 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะท างานบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ด้ า นพลั ง งานเชิ ง พื้ น ที่ ได้ ป ระชุ ม
พิจารณากลั่นกรองและจัดลาดับความสาคัญข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2564 เรียบร้ อยแล้ ว งบประมาณ 5,868,500 บาท จึ งเสนอ ก.บ.จ.
เพื่อพิจารณาและเสนอแนะ
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สรุปการยื่นข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 (จังหวัดมุกดาหาร)
ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน
เทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุน
อาเภอ
โครงการ ระบบ
(จานวน) (จานวน)
สถานีพลังงานชุมชน
สูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
1 องค์การบริหารส่วนตาบลชะโนดน้อย
ระบบสูบน้าพลังงาน
ดงหลวง
1
1
แสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล
2 องค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ระบบสูบน้าพลังงาน
นิคมคาสร้อย
1
1
แสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล
3 องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
ระบบสูบน้าพลังงาน
หนองสูง
1
1
แสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล
4 องค์การบริหารส่วนตาบลกกแดง
ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์
นิคมคาสร้อย
1
1
5 องค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
หนองสูง
1
33
6 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
หนองสูง
1
33
7 เทศบาลตาบลภูวง
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
หนองสูง
1
6
8 เทศบาลตาบลผึ่งแดด
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
เมืองมุกดาหาร
1
5
9 เทศบาลตาบลมุก
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
เมืองมุกดาหาร
1
3
10 เทศบาลตาบลกกตูม
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
ดงหลวง
1
21
11 เทศบาลตาบลร่มเกล้า
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
นิคมคาสร้อย
1
31
12 องค์การบริหารส่วนตาบลนากอก
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
นิคมคาสร้อย
1
1
13 องค์การบริหารส่วนตาบลเหล่าหมี
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
ดอนตาล
1
24
14 องค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
หว้านใหญ่
1
1
15 องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะเม็ง
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
ดอนตาล
1
12
16 องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านซ่ง
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
คาชะอี
1
1
17 องค์การบริหารส่วนตาบลน้าเทีย่ ง
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
คาชะอี
1
18
18 องค์การบริหารส่วนตาบลคาบก
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
คาชะอี
1
13
19 องค์การบริหารส่วนตาบลคาชะอี
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
คาชะอี
1
11
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล
3
ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์
1
ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่
213
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)
423,000
423,000
423,000
20,000
709,500
709,500
129,000
107,500
64,500
451,500
666,500
21,500
516,000
21,500
258,000
21,500
387,000
279,500
236,500
1,269,000
20,000
4,579,500
5,868,500
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