รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 2/2561
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายไพฑูรย์
2. นายเพิ่มศักดิ์
3. นายปานทอง
4. นายสมศักดิ์
5. นายธนโชติ
6. นายธีระพล
7. นายอภิรักษ์
8. นายพิงค์พันธ์
9. นายไพศาล
10. นายภราดร
11. นางสาวเปี่ยมสุข
12. นางวรจิตร์
13. นายวสันต์
14. นางสาวศศิธร
15. นางศุภลักษณ์
16. นายอดิศักดิ์
17. นางสาวเสาวนี
18. นายอาพล
19. นายมัฆวาน
20. นายวัยวุฒิ
21. ร.ต.อ.พิชิต
22. พ.อ.พรเทพ
23. นายบุญรู้
24. นายเฉลียว
25. นายเอกอมร
26. นายเกรียงศักดิ์
27. นายเสถียร
28. ร.ต.ต.ชัยยุทธ
29. นายเฮือง
30. นายไชยยง
31. นายพิเชฐ

รักษ์ประเทศ
ฉวีรักษ์
สระคูพันธ์
สีบุญเรือง
โชติบุญยศักดิ์
สวัสดิ์นาที
สาราญวงค์
คานา

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
แสงหิรัญ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
จันงาม
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ปรีดี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
ปัญญาดี
คลังจังหวัดมุกดาหาร
นิสัยมั่น
อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ปัญญาไว
พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
ศรุติรัตน์วรกุล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
สังข์สกุล
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
วรเพชร
แทน ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
โภคสวัสดิ์
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
วรชิน
โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
อวนพล
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
ชินสุวรรณ
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห. (ท)
บุตรดีวงศ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ดีวงศ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ศรีลาศักดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล
ว่องไว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู
โทนแก้ว
นายกเทศมนตรีตาบลบางทรายใหญ่
ไมล์วิสัย
นายกเทศมนตรีตาบลคาป่าหลาย
ศรีหาวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดแข้
อาจวิชัย
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
แสงนิศากร
ประธานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32. นายคาสิงห์
33. นางสาวเมทะนี
34. นายสุริยะ
35. นายเทิดศักดิ์
36. นางวิไล
37. นางเด่นดวง
38. นางสุนิสา
39. นายอนุรัตน์

-2ทองขอน
ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
มีดี
แทน นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
พิศิษฐอรรถการ ประธานคณะทางานเครือข่ายภาคประชาชนสังคม
สาระรัตน์
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลหนองเอี่ยน
สกุลไทย
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลดอนตาล
ศรีพรม
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลชะโนดน้อย
จูมแพง
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลภูวง
ธรรมประจาจิต หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร กรรมการและ
เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสมยศ
๒. นายสังคม
๓. ด.ต.จาเนียร

ชาญจึงถาวร
อุปคุณ
เขจรกุล

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลคาป่าหลาย
ระดับจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร (เสียชีวิตแล้ว)

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสัญญ์ธวัชชร์
2. นายภพ
3. นางศิรัชชญา
4. นายสมพงษ์
5. นายปิติณัฐ
6. นายพลพัฒน์
7. นายณัฐพล

ริ้วเหลือง
ภูสมปอง
ครุฑอรัญ
คุ้มสุวรรณ
นิธิศธานี
สุนทรส
สุริยนต์

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายอาเภอหนองสูง
นายอาเภอหว้านใหญ่
แทน นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ปลัดอาเภอคาชะอี
ปลัดอาเภอดอนตาล
นายอาเภอดงหลวง
ปลัดอาเภอหนองสูง
แทน ผอ.แขวงทางหลวงมุกดาหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ทสจ.มห.
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานบริการ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ OSS
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ลูกจ้างปฏิบัติงานของสานักงานจังหวัดมุกดาหาร

8. นายชัยวิวัฒน์
9. นายอาคม
10. นายวัฒนา
11. นายเกียรติศักดิ์
12. นายเดชา
13. นางสาวชรินนท์
14. นายทวีศักดิ์
15. นางสาวณัฐดา
16. นายเจษฎา
17. นายอนุวัฒน์
18. นายเจริญ
19. นางสาวชลลดา
20. นางอัญชนีย์
21. นางสาวเยาวภา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เบญมาตย์
ภูศรีสม
เจริญจิตร
คาปาน
สายบุตร
พรหมอารักษ์
ป้องศรี
สุนันท์
สามารถ
ชารีวงศ์
ทองออน
สารวมรมย์
ป้องศรี
บุระวงศ์

นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานการประชุมฯ โดยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
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เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
มุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2561 ในการประชุม วัน นี้ มี เรื่อ งแจ้ ง ให้ ที่
ประชุมทราบ โดยขอเน้นย้าถึงภารกิจของ ก.บ.จ. รวมทั้งการจัดทาแผนงานโครงการ
ของจังหวัด เพื่อให้การทางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1. แผนหลั ก ให้ ยึด แผนพัฒ นาจัง หวัด 4 ปี แล้วแปลงมาเป็ น แผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ในส่ว นของการเชื่อ มโยงของแผนหลัก และแผนปฏิบั ติ ราชการ
แต่ ล ะปี จะยึด ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศที่ ต้ อ งสอดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
2. แผนดิจิตอลเพื่อการพัฒ นาจังหวัดจะมาช่วยในการขับเคลื่อนนโยบาย
Thailand 4.0 ในการวางรากฐานการพั ฒ นาของจั ง หวั ด โดยการปรั บ แผนให้
สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาพื้นที่
3. แผนงานด้านความมั่นคง ซึ่งอยู่ในร่มของ กอ.รมน. ซึ่งจะมีหลายมิติที่
เกี่ยวกับความมั่นคง โดยจะต้องมีการบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วน แล้วนาไป
ปฏิบัติในกรอบอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
4. งานเชิ ง นโยบายเรื่ อ งการปฏิ รูป ภาคการเกษตร (1) มี ก ารปรับ ปรุ ง
โครงสร้างของด้านการเกษตรระหว่างส่วนราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนกลาง
ให้มีการทางานร่วมกัน โดยใช้กลไกอนุกรรมการด้านการเกษตรฯ เป็นแกนกลางใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งรัฐมนตรีได้มอบอานาจให้ ผวจ. มีอานาจในการ
บริหารคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรฯ ในพื้นที่ และเมนูการปฏิรูปกระบวนการ
ภายใน จึงมาซึ่ง แผนงาน/โครงการการพั ฒ นาในเชิง พื้ น ที่ (2) การทางานโดยใช้
ข้อมูลกลาง (Big data) ใช้ข้อมูล กชช.2 ค และ จปฐ. มาปรับใช้ ในโครงการไทย
นิยม โดยเน้นย้าให้ทุกอาเภอลงไปดูข้อมูลดังกล่าวว่าเป็นจริงหรือไม่ และนามาปรับ
แผนให้เป็นปัจจุบัน
5. แผนรองรัฐบาลได้เน้นโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นตัวตั้ง โดยมีการสารวจ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีงบประมาณลงให้หมู่บ้าน ๆ
ละ 200,000 บาท เพื่ อ น าไปท าแผนงานโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นของ
ประชาชนในพื้นที่ หรือมาตรการ 9 ลด 9 เพิ่ม ของ กอ.รมน. หรือกิจกรรม 36 ปี
มุกดาหาร ซึ่งจะเป็ นกิ จกรรมในส่วนที่ม าช่ วยเติม เต็มในการแก้ไขปั ญ หาเร่ง ด่ วน
ให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศที่รัฐบาลขับเคลื่อนอยู่ คือ 2 ย ได้แก่
(1) ความยากจน และ (2) ความขัดแย้ง โดยจะเน้นแก้ไขปัญ หาความยากจนและ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อลดความขัดแย้ง สาหรับปัญหาเรื่องความยากจนขอให้นา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ และโครงการที่ต่อยอด Thailand 4.0
สาหรับเรื่องการลดความขัดแย้งจะเน้นยุทธศาสตร์ด้านความปรองดองสมานฉันท์
ซึ่งจะทาให้จังหวัดมุกดาหารสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้

มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.
มุ ก ดาหาร) ได้ มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2561
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจานวน 16 หน้า
และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ ก.บ.จ. ทุกท่านได้รับทราบและตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบการขอโอน
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 กรณี ไ ม่ มี
ผลกระทบแผนฯ จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 8,439,600 บาท และกรณีที่มี
ผลกระทบต่อแผนฯ จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 23,585,000 บาท
สาหรับรายงานการประชุมฯ สานักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้ขอแก้ไขหน้าที่ 9
ในตารางโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการ ด้านการเกษตรของ
จังหวัด มุ ก ดาหาร รายการกิ จ กรรม ฝึ ก อบรมเกษตรกรที่ ร่ว มโครงการ จากเดิ ม
งบประมาณ 93,600 บาท แก้ ไ ขเป็ น 103,600 บาท และกิจ กรรม ติ ด ตาม
ประเมินผล และสรุปผลการดาเนินโครงการ จากเดิมงบประมาณ 23,900 บาท
แก้ไขเป็น 14,900 บาท รายละเอียดดังนี้
รายการเดิม
ขอแก้ไขรายการใหม่
รายการใหม่
งบประมาณ
กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเกษตรกรที่ร่วม
93,600 กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเกษตรกรที่ร่วม
102,600
โครงการ จานวน 300 ราย
โครงการ จานวน 300 ราย
(จานวน 3 รุ่น)
(จานวน 3 รุ่น)
กิจกรรมย่อย ติดตาม ประเมิน และสรุปผล
23,900 กิจกรรมย่อย ติดตาม ประเมิน และ
14,900
การดาเนินโครงการ
สรุปผลการดาเนินโครงการ
งบประมาณ 117,500
งบประมาณ 117,500
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 206,606,600 บาท
แยกเป็น
● งบพัฒนาจังหวัด จานวน 18 โครงการ งบประมาณ 197,606,600 บาท
● งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 9,000,000 บาท

-5จาแนกเป็น
● งบลงทุน จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 148,158,600 บาท (71.71%)
● งบดาเนินงาน จานวน 9 โครงการ งบประมาณ 49,448,000 บาท
(23.93%)
● งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 9,000,000 บาท (4.36%)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่า ก่อหนี้
ผูกพัน 73.40 ล้านบาท เบิกจ่ายในภาพรวม จานวน 47.44 ล้านบาท (ร้อยละ
22.96) ลาดั บ ที่ 31 ของประเทศ ในส่วนของการดาเนิน โครงการของจัง หวั ด
ขณะนี้ จ ะเน้ น ไปที่ ง บรายจ่ า ยลงทุ น ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ให้ เร่ง รั ด ก่ อ หนี้ ง บ
รายจ่ า ยลงทุ น ให้ แ ล้ วเสร็ จ ภายในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่ ง ในขณะนี้ ง บ
รายจ่ายลงทุนของจังหวัดได้มีการก่อหนี้ไปแล้ว 29 กิจกรรม งบประมาณ 114.75
ล้านบาท ยังไม่ก่อหนี้ 7 กิจกรรม งบประมาณ 33.44 ล้านบาท
สาหรับงบรายจ่ายลงทุน 7 โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ แยกเป็น ส่วนที่ก่อหนี้แล้ว
แต่ยังไม่ทา PO ในระบบ GFMIS จานวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 8.71 ล้านบาท
(ร้อยละ 5.88) และอยู่ระหว่างดาเนินการจัดหา จานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ
24.73 ล้านบาท (ร้อยละ 16.67) ดังนี้
4.1.1. ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ก่อหนี้ในระบบ GFMIS ประกอบด้วย
(1) กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหลุบปึ้ง หมู่ที่ 1
ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง งบประมาณ 5.29 ล้านบาท (อ.หนองสูง)
(2) กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลสท์ติกคอนกรีต
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดถ้าจาปากันตสีลาวาส หมู่ที่ 4 บ้านคันแท
ต.หนองสูง อ.หนองสูง งบประมาณ 2.57 ล้านบาท (อ.หนองสูง)
(3) กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคานาโอก ม. 5 เชื่อมบ้าน
ร่มเกล้า ม.3 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคาสร้อย งบประมาณ 0.85 ล้านบาท (อ.นิคมคาสร้อย)
4.1.2. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 4 กิจกรรม
งบประมาณ 24.73 ล้านบาท (ร้อยละ 16.67) ประกอบด้วย
(1) กิจกรรม มหกรรมการแสดงและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สีสันเสาพญานาค (ไฮเมท) งบประมาณ 3.46 ล้านบาท (สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ)
(2) กิจกรรม ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง สี สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่ง
ที่ 2 งบประมาณ 4.98 ล้านบาท (สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ)
(3) กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวงเหนือ - บ้านโคก
ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร งบประมาณ 8.00 ล้านบาท (แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร)
(4) กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์อุทยานสมเด็จย่า งบประมาณ 8.29 ล้านบาท (อาเภอดอนตาล)
จึงขอให้ส่วนราชการและอาเภอที่ทาสัญญาโครงการ/กิจกรรมแล้ว ขอให้เร่งรัดทา
PO ในระบบ GFMIS ด้วย
ประธาน

สาหรับกิจกรรมที่ก่อหนี้แล้วแต่ยังไม่ทา PO ในระบบ GFMIS ขอให้เร่งรัด
เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารให้จังหวัดเพื่อทา PO ในระบบต่อไป

-6ผู้แทน ท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมมหกรรมการแสดงและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสีสันเสาพญานาค
จังหวัดมุกดาหาร
(ไฮเมท) งบประมาณ 3.46 ล้านบาท ขณะนี้ ได้ดาเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แล้ว ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 จะพิจารณาผลในวัน ที่
8 พฤษภาคม 2561 และประกาศผลผู้ ช นะในวั น ที่ 11 พฤษภาคม 2561
คาดว่าจะลงนามสัญญาทันภายในเดือนพฤษภาคม 2561
สาหรับกิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสง สี สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 2
งบประมาณ 4.98 ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบรายการครั้งที่ 2 เนื่องจาก
รูปแบบเดิมเป็นแบบเจาะสะพาน ซึ่งไม่สามารถทาได้เนื่องจากอาจมีผลกระทบกับ
โครงสร้างของสะพาน จึงต้องแก้ไขรูปแบบรายการเป็นแบบยึดแทน ซึ่งวันนี้ที่ประชุม
ของคณะกรรมการของแขวงทางหลวงเขตฯ จะนาเข้าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมต่อไป
ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวง
กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวงเหนือ - บ้านโคก ตาบลบ้านโคก
ชนบทมุกดาหาร
อาเภอเมืองมุกดาหาร งบประมาณ 8.00 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกาหนด
ราคากลาง ซึ่งได้เสนอแฟ้มผ่านตรวจสอบภายในจังหวัดแล้ว
ผู้แทน นายอาเภอดอนตาล
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
อุทยานสมเด็จย่า อาเภอดอนตาล งบประมาณ 8.29 ล้านบาท ขณะนี้ได้ดาเนินการ
ลงนามสัญญาไปแล้ว 7 กิจกรรม อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จานวน 3 กิจกรรม
คงเหลืออยู่ 1 กิจกรรมขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะ
ลงนามสัญญาได้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทุกกิจกรรม
รอง ผวจ.มห.
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกิจกรรมของสานักงานการท่องเที่ยวและ
(นายปานทอง สระคูพั นธ์) กีฬาจังหวัด มีความล่าช้าสุ่ม เสี่ยงอาจก่อหนี้ผูกพัน ไม่ทันภายในเดือนพฤษภาคม
2561 จึงขอให้เร่งรัดดาเนิน การด้วย สาหรับกิจกรรมของแขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร หากอยู่ระหว่างกาหนดราคากลางกว่าจะดาเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งต้องใช้เวลาไม่ต่ากว่า 20 วันทาการคาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในเดือน
พฤษภาคม 2561 จึงขอให้เร่งรัดดาเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเร็ว สาหรับ กิจ กรรมงบด าเนิ น งานของจัง หวัด ขอให้ห น่ วยด าเนิ น การเร่ง รั ด
ดาเนิน งานกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานตามที่กาหนด
เพื่อให้มียอดการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

รับทราบ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ อ ยู่ระหว่างจัดซื้อ จัดจ้างและยังไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพั น ได้ ในขณะนี้ เร่งรัด ดาเนิ น โครงการ/กิ จกรรมให้เป็น ไปตามขั้ นตอนและ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4.2 การขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เนื่องจากมีส่วนราชการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้ ง ขอส่ ง คื น
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
งบประมาณ23,257,484.09 บาท ประกอบด้วย

-74.2.1 กรณีโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้ และงบประมาณที่
สานักงบประมาณปรับลดจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม
จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 3,227,300 บาท ประกอบด้วย
 งบประมาณที่สานักงบประมาณปรับลดจากการโอนเปลี่ยนแปลง
จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 387,900 บาท ได้แก่
(1) กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยผักกะย่า หมู่ที่ 5 ตาบลบางทรายน้อย
อาเภอหว้านใหญ่ งบประมาณ 87,900 บาท
(2) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายมวลชนผู้นาชุมชน เพื่อเป็นกลไก
ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้าใจรับพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ งบประมาณ 300,000 บาท
 งบประมาณโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดาเนินการได้
จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 2,839,400 บาท ได้แก่
(1) กิจกรรม ขุดลอกห้วยน้อย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตาบลบางทรายน้อย
อาเภอหว้านใหญ่ งบประมาณ 859,400 บาท
(2) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดมโนภิรมย์
งบประมาณ 1,980,000 บาท
โดยมีที่ทาการปกครองอาเภอหว้านใหญ่ เป็นหน่วยดาเนินการ จึงขอเชิญอาเภอ
หว้านใหญ่ชี้แจงเหตุผลและปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้
นายอาเภอหว้านใหญ่

ส าหรั บ กิ จ กรรมขุ ด ลอกห้ ว ยน้ อ ยติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งการขอใช้ พื้ น ที่ ด าเนิ น
โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณลาห้วยน้อยที่จะ
ทาการขุดลอก ไม่ยินยอมให้ขุดลอกลาห้วยบริเวณใกล้พื้นที่การเกษตรของตน ทาให้
ไม่สามารถดาเนินการขุดลอกให้เป็นไปตามรูปแบบรายการของโครงการ/กิจกรรมได้
สาหรับกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดมโนภิรมย์ ซึ่งเป็นการก่อสร้าง
ห้องน้าและปรับปรุง ระบบไฟฟ้าบริเวณหาดมโนภิรมย์ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่ องจากในปี งบประมาณที่ผ่านมาอาเภอหว้านใหญ่ไ ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ ในการดาเนินการก่อสร้างห้องน้าขนาดใหญ่ในพิพิธภัณฑ์
ท่านหนูฮัก เพื่อให้บริการกั บนักท่ องเที่ ยวแล้ว ซึ่งการก่อสร้างห้องน้าดั ง กล่าวอยู่
บริเวณใกล้เคี ยงกับ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วหาดมโนภิ รมย์ หากจะด าเนิ น การก่ อ สร้า ง
ห้องน้าขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเติมอีก อาจไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ เนื่องจากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหาดมโนภิรมย์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้
บริการมากแค่ในช่วงฤดูแล้ง จนถึง ช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น ประกอบกับอาจ
ประสบปัญ หาในเรื่องการดูแลและบารุง รักษา ดังนั้น อาเภอหว้านใหญ่ จึงขอคื น
งบประมาณจานวน 2 กิจกรรมข้างต้นให้จังหวัดมุกดาหารเพื่อใช้ดาเนินโครงการ/
กิจกรรมที่มีความพร้อมและความจาเป็นต่อไป
4.2.2. กรณีงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ส่วนราชการที่เป็น หน่วยงานผู้ รับผิ ดชอบโครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ดาเนินการก่อหนี้
แล้ ว ในส่ ว นของงบรายจ่ า ยลงทุ น และงบด าเนิ น งานที่ ไ ด้ ด าเนิ น การบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ล้ ว ได้ แจ้ ง ส่ ง คืน งบประมาณเหลื อ จ่า ยให้ จัง หวั ด มุ ด าหาร จานวน
14 กิจกรรม งบประมาณ 20,030,184.09 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่จังหวัด
จะน าไปพิ จ ารณาโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น โครงการอื่ น ตาม

-8แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจัง หวัดหรือโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญ หาความ
เดือดร้อนที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องเพื่อพิจารณา
ขอน าเรี ย นหลั ก การโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมติการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2560 มีจานวน 2 กรณี คือ
 กรณีที่ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อวัต ถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการหรือกิจกรรม ได้แก่
(1) การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการ ได้ แ ก่ การเปลี่ ย นแปลง
กิจกรรม พื้นที่ดาเนินการโครงการงบรายจ่าย เป้าหมายโครงการ และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยการนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี มาดาเนินการแทนโครงการเดิม และ
(3) การใช้งบประมาณเหลือจ่าย
โดยจัง หวัดและกลุ่มจัง หวัดเสนอขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
จาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. และรายงานให้ อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ ทั้งนี้ หากเข้าเงื่อนไขในการ
ขอท าความตกลงกั บ ส านั ก งบประมาณจะต้ อ งไปขอท าความตกลงกั บ ส านั ก
งบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติม และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 ต่อไป
 กรณีที่ 2 การโอนเปลี่ยนแปลงที่นอกจากกรณีที่ 1 ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อแผนฯ จะต้องเสนอขอความเห็ นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก.
และเสนอให้ อ.ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559
ซึ่งในกรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีผลกระทบต่อแผนฯ ก.บ.ภ.
ได้กาหนดกรอบส่ง คาขอ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 และครั้งที่ 2
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
เนื่ อ งจากการโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 ถูกกาหนดด้วยห้วงเวลาในการส่งคาขอขอโอน
เปลี่ ย นแปลงตามมติ ข อง ก.บ.ภ. จึ ง ขอให้ ส่ ว นราชการผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ/
กิจกรรมฯ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ประธาน

ฝ่ายเลขานุการ

5.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เงินขยายไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารแจ้งขอโอน
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจั งหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการธนาคารอาหารชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ดิน

-9และน้าอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดาริ งบประมาณ 2,376,500 บาท ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากกรมบัญ ชีกลางให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (เอกสารสารองเงิน) ได้ถึงวันทาการ
สุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม
เดิม
1 โครงการธนาคารอาหารชุมชน เพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้าอย่างยั่งยืน
ตามแนวพระราชดาริ
กิจกรรม ปลูกพืชกินได้ในป่าชุมชน
จานวน 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 90 ไร่
รวม 450 ไร่
1.1 พื้นที่บ้านตาเปอะ หมู่ที่ 8
ตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 90 ไร่
1.2 พื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9
ตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 90 ไร่
1.3 พื้นที่บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 10
ตาบลบ้านค้อ อาเภอคาชะอี จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 90 ไร่
1.4 พื้นที่บ้านบางทรายพัฒนา หมู่ที่
6 ตาบลหนองแคน อาเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 90 ไร่
1.5 บ้านโคกยาว หมู่ที่ 7 ตาบล
หนองแคน อาเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร

จานวนเงิน

โครงการ/กิจกรรม
ใหม่
2,376,500 โครงการธนาคารอาหารชุมชน เพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้าอย่างยั่งยืน ตามแนว
พระราชดาริ
กิจกรรม ปลูกพืชกินได้ในป่าชุมชน
จานวน 5 หมู่บ้านๆ ละ 90 ไร่ รวม
450 ไร่
1.1 พื้นที่บ้านทรายไหลแล้ง หมูท่ ี่ 4
ตาบลนาอุดม อาเภอนิคมคาสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 90 ไร่
1.2 พื้นที่บ้านคลองน้าใส หมูท่ ี่ 2
ตาบลโชคชัย อาเภอนิคมคาสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 90 ไร่
1.3 พื้นที่บ้านด่านมน หมู่ที่ 4 ตาบล
นิคมคาสร้อย อาเภอนิคมคาสร้อย
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 90 ไร่
1.4 พื้นที่บ้านนาหว้า หมูท่ ี่ 4,9 ตาบล
นาสะเม็ง อาเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 90 ไร่
1.5 บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านโคก
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรวม 2,376,500

จานวนเงิน

เหตุผลการขอ
เปลี่ยนแปลง
2,376,500 เนื่องจากพื้นที่
ดาเนินการเดิมได้
ดาเนินการ
ประชาพิจารณ์
ราษฎรในหมู่บ้าน
แล้ว ปรากฏว่า
ราษฎรในพื้นที่ยัง
ไม่มีความพร้อม
ในการดาเนินงาน
จึงขอ
เปลี่ยนแปลง
พื้นทีด่ าเนินการ
โครงการ/
กิจกรรมแทน
พื้นทีด่ าเนินเดิม
ซึ่งมีความพร้อม

งบประมาณรวม 2,376,500

ซึ่งกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั งหวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้ อ 1 (1.2) “พื้ น ที่
ดาเนินการ” ตามที่ ก.บ.ภ. กาหนด
ผู้แทน ผอ.ทสจ.มห.

โครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายดาเนินการใน 14 หมู่บ้ าน แต่สามารถดาเนินการได้
เพี ย ง 9 หมู่ บ้ า น เหลื อ อี ก 5 หมู่ บ้ า น เนื่ อ งจากติ ด ปั ญ หาเรื่ อ งการใช้ พื้ น ที่ จ าก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการที่ไม่ติดปัญหาการขอใช้พื้นที่
โดยโครงการดัง กล่ าวเป็น สร้างธนาคารอาหารชุ มชนในพื้น ที่อ าเภอนิคมคาสร้อ ย
อาเภอดอนตาล และอาเภอเมื องมุก ดาหาร (ราษฎรในพื้ น ที่มี ความพร้อมในการ
ดาเนินงาน) โดยประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าไปเก็บพืชที่ปลูกเป็นธนาคารชุมชนเพื่อ
เลี้ยงชีพได้ ทาให้ลดปัญ หาการบุกรุกป่าของประชาชน โดยการดาเนินงานจะจ้าง
ประชาชนในพื้ น ที่ (คณะกรรมการหมู่ บ้ า นป่ า ชุ ม ชน) ปลู ก พื ช กิ น ได้ ในป่ า ชุ ม ชน
ประมาณ 10 ชนิ ด เช่น ไผ่ หวาย และอื่น ๆ และมีค ณะกรรมการป่ าชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ดูแลร่วมกัน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

- 10 5.2 การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ
เนื่ อ งจากมี ส่ ว นราชการผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้ ง ขอส่ ง คื น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีงบประมาณเหลือจากโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ครั้งที่ผ่านมา และกรณีที่ไม่สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมได้ จานวน 3 โครงการ/
กิ จ กรรม งบประมาณ 3,227,300 บาท ประกอบกั บ มี ส่ ว นราชการ จ านวน
2 หน่วยงาน ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561โดยการนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาดาเนินการแทนโครงการเดิม (โครงการ/กิจกรรม Y 2)
จานวน 2 โครงการ งบประมาณ 3,210,000 บาท รายละเอียดดังนี้

โครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อจัดหาน้าสะอาดให้ชุมชน
กิจกรรม 1.1 เจาะบ่อบาดาล จานวน 10 บ่อ ๆ ละ 228,000 บาท
เป็นเงิน 2,280,000 บาท
1.2 ฝึกอบรมราษฎร จานวน 50 คน
เป็นเงิน 61,200 บาท
1.3 งบอานวยการ งบประมาณ 18,800 บาท
2. โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรม สร้างกลไกและพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยว
เชิงธรรมะ และวัฒนธรรม
รวม
คงเหลือโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
2,360,000 สนง.ทสจ.มห.

850,000 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัด
3,210,000
17,300

ซึ่งกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการ
อื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ Y2) มาดาเนินการแทน
โครงการเดิ ม ซึ่ง เป็ น โอนเปลี่ ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่ไ ม่มี ผลกระทบต่ อแผนปฏิ บั ติราชการประจ าปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้อ 2 ตามที่ ก.บ.ภ. กาหนด
ผู้แทน ผอ.ทสจ.มห.
โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าบาดาลเพื่ อ จั ด หาน้ าสะอาดให้ ชุ ม ชน เป็ น
โครงการอื่ นอยู่ ในแผนปฏิ บั ติราชการของจังหวั ดประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
(โครงการ Y2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
● กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาล จานวน 10 บ่อ ฝีกอบรมการใช้ น้าบาดาล
ให้กับราษฎร และงบอานวยการและบริหาร
● งบประมาณ 2,360,000 บาท
● วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาน้าสะอาดให้กับราษฎรในพื้นที่ใช้อุปโภคบริโภค
โดยจะเชื่อมต่อบ่อบาดาลกับระบบน้าประปาในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์การใช้น้าบาดาล โดยจะใช้ท่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องซับเมอร์
(ปั๊มบาดาล) เพื่อเชื่อมต่อกับระบบประปาในหมู่บ้าน สาหรับ พื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการ
10 จุด ประกอบด้วย
- อาเภอเมืองมุกดาหาร จานวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4,6
ตาบลบ้านโคก และหมู่ที่ 4,9 ตาบลนาโสก จานวน 4 จุด
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และหมู่ที่ 2 ตาบลนาสะเม็ง จานวน 4 จุด
- อาเภอหนองสูง จานวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 8 ตาบลโนนยาง
จานวน 2 จุด
สาหรับพื้ นที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นพื้ นที่ ได้รับ บริจาคจากราษฎร
เรียบร้อยแล้ว
วัฒนธรรมจังหวัด
มุกดาหาร

กิจกรรม สร้างกลไกและพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการเส้นทางท่องเที่ยว
เชิ ง ธรรมะและวั ฒ นธรรมตามโครงการพั ฒ นาการตลาด กิ จ กรรม และ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน เป็นกิจกรรมอื่น
อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ Y2)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
● กิจกรรม สร้างกลไกและพัฒ นาองค์ความรู้การบริหารจัดการเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมะและวัฒ นธรรม ประกอบด้วยการจัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาเมืองสามธรรม โดยมีสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยดาเนินการ
● งบประมาณ 850,000 บาท
● วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสามธรรมในวิถี
ชีวิตลุ่มน้าโขงของจัง หวัดมุกดาหาร และเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเมืองสามธรรมในวิถีชีวิตลุ่มน้าโขงจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน

นายกเทศมนตรี
ขอฝากประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอาเภอดอนตาล ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตาบลดอนตาล เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วย เช่น อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) พญานาค เป็นต้น
ผู้แทน ประธาน
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดมุกดาหาร

ขอเสนอให้จัดทาแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารในรูปแบบ
แผ่ น พั บ เป็ น story เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ซึ่ ง สะดวก
ในการพกพาของนักท่องเที่ยว ไปไว้ตามโรงแรม และสถานที่สาคัญ ๆ ของจังหวัด
มุกดาหาร

รอง ผวจ.มห.
ขอเสนอเรื่องการจัดทาข้อมูลสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ และ
(นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์) วัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหารในรูปแบบของสื่อดิจิตอลผ่านระบบ Application
หรือ โทรศัพท์มือถือ
ประธาน
ฝากทางวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารสารวจสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
มุกดาหารทั้งเชิง ธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม เพื่อนามาปรับทาเป็นหนัง สือ
และในรูปแบบของสื่อดิจิตอล และผ่านทางเว็บไซต์ด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไป
ดาเนินการต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

ผู้แทน นายอาเภอ
ดอนตาล
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เนื่องจากมีส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งขอส่งคืนงบประมาณทีก่ ่อหนี้ผูกพัน
และได้ดาเนินงานเสร็จสิ้นบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการแล้ว จานวน
14 โครงการ/กิ จ กรรม งบประมาณ 20,030,184.09 บาท ประกอบกั บ
มีส่วนราชการได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ .ศ. 2 5 6 1 จ านวน 5 โครงการ 13 กิ จ กรรม งบประมาณ
19,806,600 บาท โดยแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ม คื อ กลุ่ ม โครงการ/กิ จ กรรมที่ เกี่ ยวกั บ
การพั ฒ นาจั ง หวั ด และต่ อ ยอดโครงการ/กิ จ กรรมเดิ ม จ านวน 5 กิ จ กรรม
งบประมาณ 16,330,000 บาท และโครงการ/กิ ก จรรมที่ แ ก้ ไ ขปั ญ หาความ
เดื อ ดร้ อ นเร่ ง ด่ ว นของประชาชนในพื้ น ที่ จ านวน 8 กิ จ กรรม งบประมาณ
3,476,600 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.3.1 โครงการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ ธรรมะ และ
วัฒนธรรม จานวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 8,380,000 บาท
โดยมีสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร อาเภอดอนตาล และอาเภอ
หว้านใหญ่เป็นหน่วยดาเนินการ
(๑) กิจกรรม ก่อสร้างสะพานทางเชื่อมเกาะบริเวณลาห้วยเฮีย ภายใน
อุทยานสมเด็จย่า (ฐานปฏิบัติการวรพัฒน์) อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ 400,000 บาท
● วัตถุประสงค์
- เพื่ อพั ฒ นาและต่ อ ยอดกิ จกรรมปรับ ปรุง ภู มิ ทั ศ น์ อุ ท ยานสมเด็จ ย่ า
(ฐานวรพัฒน์)
- เพื่ อให้ เป็น แหล่ งท่ อ งเที่ย วเชิง ธรรมชาติ วัฒ นธรรม และเป็น แหล่ ง
ศึกษาเรียนรู้ที่สมบูรณ์
- เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปที่ เข้าไปท่อ งเที่ ยวและศึกษาเรียนรู้ภายในอุท ยานสมเด็จย่า ให้ มี
มาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นายกเทศมนตรี
หลังจากจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยาน
เทศบาลตาบลดอนตาล สมเด็จย่ามีประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และภาคเอกชนในพื้นที่อาเภอดอนตาล
เข้าไปเยี่ยมชมและใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมและงานประเพณีที่สาคัญ ๆ เป็น
จานวนมาก ทาให้มีความจาเป็นต้องสร้างสะพานเชื่อมลาห้วยเฮีย เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้
ในอุทยานฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
โยธาธิการและผังเมือง
(2) กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา ตาบล
จังหวัดมุกดาหาร
ป่งขาม อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 4,400,000 บาท
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมย่อย ได้แก่
 งานก่อสร้างน้าตกประดับประติมากรรมทองเหลืองแสดงพัน ธุ์ ปลา
แม่น้าโขง
 งานรื้อถอนย้ายตาแหน่งหอเตือนภัยเดิม
 งานป้ายจุดถ่ายรูปตัวอักษรลอยตัว
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 งานภาพวาดจิตรกรรม 3 มิติ
 งานติดตั้งแผนกั้นถนนภายในแหล่งท่องเที่ยว
 งานประชาสัมพันธ์ประวัติแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบา
 งานไฟฟ้าประดับประติมากรรมองค์พญานาค
● วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งกะเบาให้ได้มาตรฐานอย่างมีระบบ
- เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ และการค้าเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการ
ที่ดีอย่างยั่งยืน
- เพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้า งและสิ่ ง อ านวยความสะดวกแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
สาคัญของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นอัตลักษณ์ที่สวยงาม ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่
(3) กิจกรรม ติดตั้งป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดมุกดาหาร
งบประมาณ 2,600,000 บาท ประกอบด้ วย กิ จ กรรมติ ด ตั้ ง ป้ า ยบอกแหล่ ง
ท่องเที่ยวของจัง หวัดมุกดาหารจานวน 5 จุด ได้แก่ ถนน 212 จานวน 11 ป้าย
ถนนคาป่าหลาย – หว้านใหญ่ จานวน 3 ป้าย ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล จานวน
3 ป้ า ย ถนนทางหลวงชนบทสายนาโป - แก่ ง กะเบา จ านวน 2 ป้ า ย และถนน
มุกดาหาร – คาชะอี จานวน 3 ป้าย
● วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารที่
สาคัญตามเส้นทางต่าง ๆ ของจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นที่รู้จักและสามารถเดินทางไป
สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดมุกดาหารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยี่ยมชม
และพักผ่อนที่จังหวัดมุกดาหารมากยิ่งขึ้น
นายอาเภอหว้านใหญ่

(4) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง
จังหวัดมุกดาหาร โดยศึกษาความเหมาะสมและสารวจออกแบบเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตามลุ่มน้าโขงของจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 980,000 บาท
● วัตถุประสงค์
- เพื่ อศึก ษา วิเคราะห์ ประมวลผลออกแบบและวางแผนการพั ฒ นา
แหล่งท่องเที่ยวอาเภอหว้านใหญ่และตามลุ่มน้าโขง ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
- เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
เพื่อกาหนดภาพรวมของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละจุดให้เด่นชัด
- เพื่อเพิ่มปริมาณจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหารให้มากขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ใช้ งบประมาณเหลื อ จ่ายเพื่ อ ดาเนินกิ จกรรมตามโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม จานวน 4 กิจกรรม
งบประมาณ 8,380,000 บาท

- 14 5.3.2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร
จานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 7,500,000 บาท
โดยมีแขวงทางหลวงมุกดาหาร เป็นหน่วยดาเนินการ
ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวง
● กิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง พื้นที่อาเภอเมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร
นิคมคาสร้อย และอาเภอดงหลวง จานวน 155 ต้น ในเส้นทาง
- ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา - นาโพธิ์
- ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนนิคมคาสร้อย - หนองสูง
- ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอนดงหลวง - สานแว้
- ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอนสงเปือย - โนนตูม
● วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
- ลดความสูญ เสียในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุบนถนน
ทางหลวง
- เพิ่ ม ความปลอดภั ย ให้ กั บ ประชาชนในการใช้ รถใช้ ถนนในช่ วงเวลา
กลางคืน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดาเนินกิจกรรม งานติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่ า ง ตามโครงการป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
งบประมาณ 7,500,000 บาท

หัวหน้า สนง.ปภ.มห.

มติที่ประชุม

5.3.3 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟู
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ จานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 450,000 บาท
โดยมีสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วย
ดาเนินการ
● กิจกรรม การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รู้เท่าภัยพิบัติมุกดาหาร
● วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสาคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
- เพื่ อเป็ น การประชาสั มพั น ธ์เตรีย มความพร้ อมรั บ มือ กั บ ภั ย พิ บั ติ ที่
อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
เห็น ชอบให้ ใช้งบประมาณเหลือ จ่ ายเพื่ อ ดาเนิ น กิจกรรม การสร้างสื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์รู้ เท่ าภั ย พิ บั ติ มุ ก ดาหาร ตามโครงการส่ งเสริม การใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทน การป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู ค วามเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ งบประมาณ
450,000 บาท ทั้งนี้ ให้เพิ่มเติมเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเพื่อ ให้ครอบคลุมทุกภัย
ตามข้อเสนอของประธาน
5.3.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค จานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 499,000 บาท
โดยมีที่ทาการปกครองอาเภอดงหลวง เป็นหน่วยดาเนินการ

ผู้แทน นายอาเภอ
ดงหลวง

● กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข. 2527 หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน
ตาบลดงหลวง อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

- 15 ● วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในเรื่องน้าเพื่อ
ทาการเกษตร และอุปโภค บริโภค
- สามารถกักเก็บน้าในช่วงฤดูฝนและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้าในการในช่วงฤดูแล้ง
มติที่ประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดาเนินกิจกรรมก่อสร้างฝายน้า
ล้ น แบบ มข. 2527 หมู่ ที่ 2 บ้ า นหนองแคน ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ตามโครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าและเพิ่ ม พื้ น ที่ ช ลประทาน
งบประมาณ 499,000 บาท
5.3.5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกมาตรฐานการเกษตร
อุปโภค-บริโภค จานวน 6 กิจกรรม งบประมาณ 2,997,600 บาท
โดยมีอาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอคาชะอี อาเภอนิคมคาสร้อย
และอาเภอหนองสูง เป็นหน่วยดาเนินการ
กิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ยกมาตรฐาน
การเกษตร ประกอบด้วย 6 กิจกรรม งบประมาณ 2,997,600 บาท เพื่ อแก้ไ ข
ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นเร่ ง ด่ ว นของประชาชนด้ า นการคมนาคมขนส่ ง ผลผลิ ต
การเกษตรไปสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย โดยดาเนินการในพื้นที่
อาเภอเมืองมุกดาหาร อาเภอคาชะอี อาเภอนิคมคาสร้อย และอาเภอหนองสูง ดังนี้
(1) อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร จานวน 3 กิ จกรรม งบประมาณ 1,480,000
บาท ดังนี้
● กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 14 ตาบลดงเย็น
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 500,000 บาท
● กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตาบลดงมอน
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 480,000 บาท
● กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตาบลนาสีนวน
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 500,000 บาท
(2) อาเภอคาชะอี กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่
13 เชื่อ มฝายน้ าล้น - ห้ วยทราย ตาบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จัง หวัดมุ กดาหาร
งบประมาณ 500,000 บาท
(3) อาเภอนิคมคาสร้อย กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 6
ตาบลหนองแวง อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 499,700 บาท
(4) อาเภอหนองสูง กิจกรรม ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรียนหนองสู ง
สามั คคี วิ ทยา หมู่ ที่ 6 ต าบลหนองสู ง เหนื อ อ าเภอหนองสู ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
งบประมาณ 499,900 บาท
เห็นชอบให้ใช้ งบประมาณเหลื อ จ่ายเพื่ อ ดาเนินกิ จกรรมตามโครงการ
พัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานเพื่ อ ยกมาตรฐานการเกษตร อุ ปโภค-บริโภค จานวน
6 กิจกรรม งบประมาณ 2,997,600 บาท

