รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายวีระชัย
นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย
น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายเชวงศักดิ์
พลเยี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4. นายบุญเรือง
เมฆฉิม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
5. นายเอกราช
มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
6. นายปรีชา
เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
7. นางลักขณา
บุญนา
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
8. นายวุฒิ
สุธารักษ์
รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
9. นางสาวรุจาภา
วีสเพ็ญ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
10. นายประวิตร
ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
11. นางสาวพันสี
คุณธรรม
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
12. นายชานาญ
ศรีพารา
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
13. นายภานุมาศ
ลาภา
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
14. นายวิจิตร
งามชื่น
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
15. นายมงคล
ดัชนีย์
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
16. นายไพฑูรย์
สุขต่าย
ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
17. นายนิโรจน์
เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร
18. นายราศรี
พั่วแพง
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
19. พ.ต.ท.นิเวศ
เด่นนินนาท อัยการจังหวัดมุกดาหาร
20. พ.ท.ธัญวพิสิทธิ์
จิรากฤติภาสกุล แทน รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
มุกดาหาร (ท)
21. พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
22. นายดุสิต
โกพลรัตน์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
23. นายดี
เมืองโคตร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู
24. นายสุรินทร์
อุคาพันธ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
25. นายสมบัติ
ผิวขา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาชะอี
26. นายไชยยง
อาจวิชัย
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
27. นายพิเชฐ
แสงนิศากร
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
28. นายคาสิงห์
ทองขอน
ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร
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29. นางสาวเยาวลักษณ์ ตั้งประกิจ
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
30. นายสุริยะ
พิศิษฐอรรถการ ประธานคณะทางานเครือข่ายภาคประชาชนสังคม
ระดับจังหวัดมุกดาหาร
31. นางธงชัย
โสดา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
32. นางเด่นดวง
ศรีพรม
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลชะโนดน้อย
33. นางหวานฉ่า
เมืองโคตร
รองประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลป่งขามดงหมู
34. นายบุญเพ็ง
ยืนยง
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลกกแดง
35. นายจันทร์พจน์
บุรัตน์
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านเป้า
36. นายสมศักดิ์
ศรีบุญเรือง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
37. นายธนวรรต
กุลตังวัฒนา แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
38. นางสาวอสิตรา
รัตตะมณี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
๒. นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล
๓. นายกเทศมนตรีตาบลดงหลวง
๔. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
๕. นางวิไล
สกุลไทย
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลดอนตาล
๖. นายม่าย
ชาลือ
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านโคก
๗. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (มทบ.210)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกฤษณ์

แก้วทองหลาง หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดมุกดาหาร
2. นายสมพงษ์
คุ้มสุวรรณ
นายอาเภอคาชะอี
3. นายพรชัย
ไผ่ล้อม
แทน นายอาเภอดอนตาล
4. นายธเนศ
แสงสุวรรณ
แทน นายอาเภอดงหลวง
5. นายนิรุตติ์
วงษาเนาว์
ผู้อานวยการกองช่าง อบจ.มุกดาหาร
6. นางสาวพัชนียา
สุขสมาน
นิติกรชานาญการ
7. นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
8. นางอุดมลักษณ์
คาหาญ
ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
9. นายทวีศักดิ์
ป้องศรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
10. นางสาววิยะดา
อุทานิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
11. นางสาววัชรีภรณ์ เมฆฉิม
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ OSS
12. นางสาวสุกัญญา นามเหลา
พนักงานการเงินและบัญชี
13. นางณัฐฏ์พัชร
นนทะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
14. นางสาวจิราพร
สุระพันธ์
เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
15. นางสาวประวิชญา สุวรรณไตรย์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
16. นายสถิตพงษ์
จันทร์ธานี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
/17.นางสาว...
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17. นางสาวฐาปภรณ์ คนเพียร
18. นายนุกร
ศิลชาติ
19. นายนิจปฏิภาณ มาตขาว
20. นายรุ่งเพชร
กันตะบุตร
21. นายกานต์
บุญมารัตน์
22. นายพุทธกาล
กาลจักร
23. นางสาวเยาวภา บุระวงศ์

นักวิเทศสัมพันธ์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 3/2564 โดยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
(ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2564 มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากมีการขอ
ใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้เชิญ
คณะกรรมการ ก.บ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วมีจานวน 11 หน้า
และได้จัดส่งให้ ก.บ.จ.มุกดาหารทุกท่านได้รับทราบและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบ จานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 โครงการ
งบประมาณรวม 3,009,700 บาท
2. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
(ค่า K) โดยมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้าง (ค่า K) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร
3. ข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรวม 5,868,500 บาท
มีท่า นใดประสงค์จะแก้ไ ข/เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ เพิ่มเติมหรื อไม่
หากไม่ มี ก ารขอแก้ ไ ข/เปลี่ ย นแปลง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ฯ โปรดพิ จ ารณารั บ รอง
รายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 172,428,500 บาท จาแนกเป็น
1. งบพัฒนาจังหวัด จานวน 17 โครงการงบประมาณ 164,428,500 บาท
(95.36%) แยกเป็น
- งบลงทุน งบประมาณ 135,524,000 บาท (78.60%)
- งบดาเนินงาน งบประมาณ 28,904,500 บาท (16.76%)
2. งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 1 โครงการ
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 8,000,000 บาท (4.64%)
 ผลการดาเนินงาน ณ วันที่ 2 เมษายน 2564
งบประมาณรวม 172.429 ล้านบาท จาแนกเป็น
- เบิกจ่าย 14.581 ล้านบาท ร้อยละ 8.46 ลาดับเบิกจ่าย 29 ของประเทศ
- ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) 90.566 ล้านบาท
งบดาเนินงาน จานวน 36.905 ล้านบาท จาแนกเป็น
- เบิกจ่าย 7.805 ล้านบาท ร้อยละ 21.15 ลาดับเบิกจ่าย 40 ของประเทศ
- ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) 9.303 ล้านบาท
งบลงทุน จานวน 135.524 ล้านบาท จาแนกเป็น
- เบิกจ่าย 6.776 ล้านบาท ร้อยละ 5.00 ลาดับเบิกจ่าย 37 ของประเทศ
- ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย) 81.262 ล้านบาท
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
การขอใช้เงินเหลือจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 2 โครงการ 9 กิจกรรม ดังนี้
5.1 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ ระดับชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 570,000 บาท หน่วยดาเนินการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
5.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค จานวน 8 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรม ขุดลอกลาห้วยชะโนด บ้านหนองบัวน้อย ตาบลหนองบัว
อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอดงหลวง
/2) กิจกรรม...
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2) กิจกรรม ขุดลอกสระน้าภูกระแตทิศตะวันออก บ้านนาป่ง หมู่ที่ 5
ต าบลป่ า ไร่ อ าเภอดอนตาล จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร งบประมาณ 500,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล
3) กิ จ กรรม ก่อ สร้ า งระบบประปาหมู่ บ้ า น บ้ า นภู ผ าหอม หมู่ ที่ 8
ตาบลนาสะเม็ง อาเภอดอนตาล จังหวัดมุ กดาหาร งบประมาณ 499,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล
4) กิจกรรม ขุดลอกลาห้วยโศก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตาบลป่าไร่
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล
5) กิจกรรม ขุดลอกห้วยค้อ บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านค้อ อาเภอ
คาชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 479,000 บาท หน่วยดาเนินการ ที่ทาการ
ปกครองอาเภอคาชะอี
6) กิจกรรม ขุดลอกห้วยห้องกลาง บ้านดงยาง หมู่ที่ 4 ตาบลน้าเที่ยง
อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 495,000 บาท หน่วยดาเนินการ
ทีท่ าการปกครองอาเภอคาชะอี
7) กิ จ กรรม ขุ ด ลอกห้ ว ยดานฮั ง บ้ า นห้ ว ยทราย หมู่ ที่ 13
ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร งบประมาณ 500,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ที่ทาการปกครองอาเภอคาชะอี
8) กิ จ กรรม ขุ ด ลอกห้ ว ยหนองแวง บ้ า นหนองเอี่ ย นดง หมู่ ที่ 8
ต าบลน้ าเที่ ย ง อ าเภอค าชะอี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร งบประมาณ 490,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ที่ทาการปกครองอาเภอคาชะอี

/รายละเอียด....
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รายละเอียดการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/กิจกรรม
(กิจกรรมเดิม)

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
แนวทางการดาเนินงาน :
1
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
โครงการยกระดับคุณภาพการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
ของรัฐ smart service
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
กิจกรรม สร้างอาชีพคนพิการ ผูด้ แู ลคนพิการ และครอบครัวตามวิถี
ความพอเพียงสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง จังหวัดมุกดาหาร
2

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (SPORT TOURISM)
จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ
(บาท)

ลาดับ

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

งบประมาณ
(บาท)

4,533,000 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
แนวทางการดาเนินงาน :
245,400
1
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
245,400
โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
245,400
กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ ระดับชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร

4,533,000

4,287,600
4,287,600

3,963,000
3,963,000

287,600

2

ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม ขุดลอกลาห้วยชะโนด บ้านหนองบัวน้อย ตาบลหนองบัว
อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

570,000
570,000

570,000

500,000

/1.งบลงทุน...
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ลาดับ

แผนงาน/แนวทาง/ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/กิจกรรม
(กิจกรรมเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม การจัดทาป้าย LED Full Color เพื่อประชาสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดมุกดาหาร

4,000,000

รวม

4,533,000

ลาดับ

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

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรม ขุดลอกสระน้าภูกระแตทิศตะวันออก บ้านนาป่ง หมู่ที่ 5
ตาบลป่าไร่ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่ ้าน บ้านภูผาหอม หมู่ที่ 8 ตาบล
นาสะเม็ง อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

500,000

กิจกรรม ขุดลอกลาห้วยโศก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตาบลป่าไร่
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม ขุดลอกห้วยค้อ บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านค้อ อาเภอ
คาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม ขุดลอกห้วยห้องกลาง บ้านดงยาง หมู่ที่ 4 ตาบลน้าเที่ยง
อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม ขุดลอกห้วยดานฮัง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตาบลคาชะอี
อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม ขุดลอกห้วยหนองแวง บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ที่ 8 ตาบล
น้าเที่ยง อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
รวม

500,000

499,000

479,000
495,000
500,000
490,000
4,533,000

/ระเบียบ/กฎหมาย...
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ระเบียบ/กฎหมาย

มติที่ประชุม

หลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ข้อ 2. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจั งหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลื อจ่าย ให้ ดาเนินการได้
เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
2.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ดาเนินโครงการที่ ก.บ.ภ.
ให้ความเห็ นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรก่อน (โครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
ในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน) ทั้งนี้ สามารถ
ด าเนิ น กิ จ กรรมบางส่ ว นของโครงการดั ง กล่ า วเท่ า ที่ มี ง บประมาณอยู่ ไ ด้ ส่ ว น
กิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถนาไปดาเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสาน
หารือกับสานักงบประมาณก่อนดาเนินการ
เห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จานวน 2 โครงการ 9 กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู ความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติ กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติ ระดับชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 570,000 บาท หน่วยดาเนินการ สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค จานวน 8 กิจกรรม ดังนี้
2.1 กิจกรรม ขุดลอกล าห้ ว ยชะโนด บ้านหนองบัวน้อย ตาบลหนองบัว
อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอดงหลวง
2.2 กิจกรรม ขุดลอกสระน้าภูกระแตทิศตะวันออก บ้านนาป่ง หมู่ที่ 5
ต าบลป่ า ไร่ อ าเภอดอนตาล จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร งบประมาณ 500,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล
2.3 กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านภูผาหอม หมู่ที่ 8 ตาบล
นาสะเม็ง อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 499,000 บาท หน่วย
ดาเนินการ ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล
2.4 กิจกรรม ขุดลอกลาห้วยโศก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ตาบลป่าไร่ อาเภอ
ดอนตาล จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร งบประมาณ 500,000 บาท หน่ ว ยด าเนิ น การ
ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล
2.5 กิ จ กรรม ขุ ด ลอกห้ ว ยค้ อ บ้ า นค้ อ หมู่ ที่ 3 ต าบลบ้ า นค้ อ อ าเภอ
คาชะอี จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 479,000 บาท หน่วยดาเนินการ ที่ทาการ
ปกครองอาเภอคาชะอี
/2.6 กิจกรรม...

