ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 2/2563
วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์
ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย
น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
3. นายเอกราช
มณีกรรณ์
ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
4. นายปรีชา
เจริญทรง
คลังจังหวัดมุกดาหาร
5. นางจันทิภา
ปัทมเสวี
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
6. นายปรีชา
ชูพงษ์
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
7. นางสาวรุจาภา
วีสเพ็ญ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
8. นายประวิตร
ศรีบุญรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
9. นายชัยณรงค์
กาญจะนะกันโห แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
10. นางสุวรรณา
กุลวงษ์
แทน แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
11. นายสุรเดช
อัคราช
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
12. นายว่าศักดิ์
เจิมจิระ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
13. นายวิชัย
พลอยกลม
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
14. นายสุรสิทธิ์
ธีรธนวัฒน์
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
15. นายสุรชัย
แสนสุข
แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
16. นายนิโรจน์
เที่ยงจิตต์
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
17. นายศุภรัตน์
แก้วฝ่ายนอก แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
18. นายธีระศักดิ์
พลอยเพชร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
19. พ.อ.พรเทพ
ชินสุวรรณ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ท)
20. นางเลขา
บุตดีวงศ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
21. นายเฉลียว
ดีวงษ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
22. นายเอกมร
ศรีลาศักดิ์
นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล
23. นายเกรียงศักดิ์
ว่องไว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู
24. นายสุรินทร์
อุตพันธ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
25. นายสมบัติ
ผิวขา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาชะอี
26. นายสุรชัย
ไชยกมล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
27. นายไชยยง
อาจวิชัย
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
28. นายพิเชฐ
แสงนิศากร
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
29. นายคาสิงห์
ทองขอน
ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร
30. นางธงชัย
โสดา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
31. นางเด่นดวง
ศรีพรม
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลชะโนดน้อย

32. นางวิไล
33. นางหวานฉ่า
34. นายม่าย
35. นายบุญเพ็ง
36. นายจันทร์พจน์
37. นายธนโชติ
38. นายชัยพล
39. นายบุญเรือง
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ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลดอนตาล
เมืองโคตร
รองประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลป่งขามดงหมู
ชาลือ
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านโคก
ยืนยง
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลกกแดง
บุรัตน์
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านเป้า
โชติบุญยศักดิ์ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
เกิกวงศ์บัณฑิต แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เมฆฉิม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสุวิทย์
๒. นายสันธาน
๓. นายโชควิทย์
๔. นางสาวเยาวลักษณ์
๕. นายสุริยะ

จันทร์หวร
สร้อยสาโรง
พรมดี
ตั้งประกิจ
พิศิษฐอรรถการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพชิ ัย
2. นายชานาญ
3. นายขจรวิทย์
4. นายพรศิลป์

หล่าสกุล
ศรีพารา
พันธุ์ยางน้อย
พันธ์วงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายกเทศมนตรีตาบลดงหลวง
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ประธานคณะทางานเครือข่ายภาคประชาสังคม
ระดับจังหวัดมุกดาหาร
๖. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (มทบ.210)

5. นายวีรพล
6. นายพิงค์พันธ์
7. นางสาวชรินันท์
8. นางสาวดาวฤดี
9. นายธเนศ
10. นายวิชานนท์
11. นายธีระ
12. นางสาวณัฐดา
13. นายเสริมศิลป์
14. นางสาวรัชนี
15. นางสาววิยะดา
16. นางณัฐฏ์พัชร
17. นางสาวอรวรรณ
18. นายนุกร
19. นายพุทธกาล
20. นางสาวสุกัญญา
21. นางสาวฐาปภรณ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สนง.เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
เทพากรณ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปภ.มห.
คานา
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สนง.ทสจ.มห.
พรหมอารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
มีชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
แสงสุวรรณ
ปลัดอาเภอดงหลวง
ตรีน้อย
วิศวกร 5 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ใจเพชร
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
สุนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
รวยทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โพธิ์พันธะราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อุทานิตย์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นนทะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
มงคลสุภา
พนักงานทรัพยากรบุคคล
ศิลชาติ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กาลจักร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นามเหลา
พนักงานการเงินและบัญชี
คนเพียร
นักวิเทศสัมพันธ์

22. นางสาววัชรีภรณ์ เมฆฉิม
23. นางอัญชนีย์
ป้องศรี
24. นางสาวธิราวัลย์ อุระ
25. นางสาวเยาวภา บุระวงศ์
26. นายสถิตพงษ์
จันทร์ธานี

-3เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ OSS
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 2/2563 โดยดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ขอเปิด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการจั ง หวั ด
มุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2563 มีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้
1. การก าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิ บั ติ ข องเจ้ าหน้ าที่ แ ละประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่ น การพั ฒ นาเศรษฐกิจ การวาง
ระบบการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมทั้งการเข้า-ออกพื้นที่
ของจังหวัด มุกดาหารโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าออกพื้นที่ จังหวัด
มุกดาหาร และการจัดระเบียบต่าง ๆ ภายในเดือนนี้ ถ้าออกนอกพื้นที่อาจไปสัมผัส
เชื้อไวรัสและสามารถแพร่กระจายให้กับบุคคลอื่นภายในจังหวัด ได้ ดังนั้น บุคคล
ที่ออกนอกพื้นที่จะต้องกักตัวเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง จานวน 14 วัน
โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการในการบังคับประชาชนเพื่อช่วยกันไม่ให้โรคไวรัสมีการ
แพร่ระบาด การเว้นระยะห่างทางสังคม โดยคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ได้ออก
มาตรการบั งคับ ใช้เพื่ อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่ าว โดยเน้น การใช้
เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Smart City ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาให้ได้มากที่สุด โดยจังหวัดมุกดาหารมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart City มาให้
ค าปรึ ก ษาในเรื่อ งของการเข้ า ถึ งระบบฐานข้ อ มู ล ในการเฝ้ าระวั ง การป้ อ งกั น
การรักษา และการติดตาม สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในพื้นที่
และมาตรการเว้น ระยะห่ างทางสั งคม การใช้ เทคโนโลยีในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ
ติดตามสถานการณ์การควบคุมโรค ปัญหาคือไม่รู้ ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของประเทศไทยจะเข้าถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่ ซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ประเทศอิตาลีสถิติ
ของผู้ติดเชื้อมีจานวนลดลงแล้ว ส่วนของประเทศไทยยังตอบไม่ได้ว่าจะมีแนวโน้ม
การแพร่ระบาดเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา สเปน และอิตาลี หรือแนวโน้ม
เหมือนประเทศจีนและญี่ปุ่น
2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบทั้งโลก สถานการณ์การระบาดของไวรัสทาให้
ระบบเศรษฐกิจโลกถดถอย จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด
ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 3 เพราะประชาชน
ทั่วโลกไม่สามารถเดินทางเข้า - ออกในแต่ละประเทศได้ ทาให้กระทบต่อเศรษฐกิจ
ของโลกเป็นอย่างมาก แต่ความพร้อมด้านอาหารถือว่า ประเทศไทยมีความพร้อม
ด้านอาหารอย่ างมาก เนื่ องจากประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรมท าให้ ผ ล
กระทบด้านอาหารมีเพียงเล็กน้อย สาหรับ ผู้ที่มีอาชีพอื่นและได้รับผลกระทบจาก
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รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาชดเชยรายได้ให้ กับผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไว้ รัส โคโรนา 2019 (COVID - 19)
โดยใช้งบประมาณจากงบกลางรายจ่ายฉุกเฉินหรือจาเป็นเพื่อ แก้ไขปัญ หาโควิด
ดังกล่าว
คลังจังหวัดมุกดาหาร

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ในส่วนของมาตรการดูแลเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID -19) ระยะที่ 3 รวม 1,900,000 ล้ านบาท โดยจะมีการออกพระราช
กาหนดกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ พระราชกาหนดให้อานาจธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทยออก Soft loan เพื่ อ ดู แ ลภาคธุ ร กิ จ โดยเฉพาะ SMEs และ
พระราชกาหนดดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน สาหรับแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบคนละ
5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จะขยายเป็น 6 เดือน แผนเยียวยาด้านการเกษตร
และแผนเยี ย วยาด้ านสาธารณสุ ข อยู่ ระหว่ างการจั ด ท าแผน ส าหรับ แผนฟื้ น ฟู
เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ 6 แสนล้ านบาท จะให้ อ านาจธนาคารแห่ งประเทศไทยออก
ดอกเบี้ยต่า และการสนับสนุนสิ นเชื่อใหม่ การพักชาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
การดูแลเสถียรภาพทางการเงิน ให้อานาจธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อตราสารหนี้
อยู่ในวงเงิน 4 แสนล้ านบาท มาตรการดูแลและเยียวยา COVID-19 ระยะที่ 3
แรงงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้ 5 พันบาท ประมาณ 2 ล้านคน กรมบัญชีกลาง
จะทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยจะมี sms แจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบว่า
ได้หรือไม่ได้

ประธาน

ตามมาตรการดู แ ลและเยี ย วยาเพื่ อ บรรเทาปั ญ หาของผู้ ได้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดมุกดาหารได้ มีการเปิดบริการรับแจ้ง ปัญ หาหรือ
ผลกระทบที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร หากภาคธุรกิจได้รับผลกระทบก็ให้
แจ้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมปัญหา
ที่ ได้ รั บ มารวมเรื่ อ งที่ จั ง หวั ด เพื่ อ หาทางเยี ย วยาและบรรเทาปั ญ หาดั ง กล่ า ว
โดยจังหวัดได้มอบหมายให้คลังจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม ในการรับเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา COVID-19

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ
ได้จัดทารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยมีจานวน 10 หน้า และได้จัดส่งให้
ก.บ.จ.มุ ก ดาหารทุ กท่ านได้ รับ ทราบและตรวจสอบความถู กต้ องแล้ ว โดยในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบ จานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2563 ของจังหวัดมุกดาหาร กรณีไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
จานวน 4 รายการ งบประมาณ 28,492,200 บาท โดยมีโครงการชลประทาน
มุกดาหาร และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยดาเนินการ

-52. การโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2563 ของจังหวัดมุกดาหาร กรณี มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
จานวน 2 รายการ งบประมาณ 13,500,000 บาท โดยมีสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยดาเนินการ
3. การเตรียมการเสนอแผนงาน/โครงการสาหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติม (นอกแผน) ของจังหวัดมุกดาหาร
4. การโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประเภท
สิ่งก่อสร้าง รายการอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรีซึ่งโดยสภาพตกเป็นที่ราชพัสดุ ให้กับ
เทศบาลเมื อ งมุ ก ดาหาร เป็ น ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากที่ ร าชพั ส ดุ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ตั้ ง
งบประมาณดูแลและบารุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
มีท่านใดประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมฯ เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่
มีการขอแก้ไข/เปลี่ ยนแปลง ขอให้ ที่ประชุมฯ โปรดพิ จารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
ประธาน

ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
ที่จะต้องขอความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงจาก อ.ก.บ.ภ. จานวน 2 รายการ
งบประมาณ 13,500,000 บาท ได้แก่ กิจกรรมเมืองสมุนไพรที่ได้ขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงไป แต่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป อาจทา
ให้ โ ครงการที่ ข ออนุ มั ติ โ อนเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ความล่ า ช้ า จึ งได้ ห ารื อ หน่ ว ยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งว่า หากด าเนิ น โครงการดั งกล่ าวต่ อ ไปอาจจะได้ รั บ ผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินการและอาจทาให้เกิดความล่าช้ามากกว่าเดิม เพราะต้องไปขอความเห็นชอบ
จาก อ.ก.บ.ภ. ภาคที่ ก ากั บ ดู แ ล โดยมี รองนายกรัฐ มนตรีที่ ได้ รับ มอบหมายเป็ น
ประธาน อ.ก.บ.ภ. จึ ง ขอถอนเรื่ อ งการโอนเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า วและเดิ น หน้ า
โครงการดังกล่าว ซึ่งทางสานักงบประมาณที่จะต้องขอทาความตกลงก็ไม่มีปัญหา
หากจังหวัดมุกดาหารจะยกเลิ กการขอโอนเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว ซึ่งหากกิจกรรม
ดังกล่ าวพิ จ ารณาอนุ มั ติล่ าช้าก็อาจจะท าให้ งบประมาณตกไป เนื่อ งจากขั้น ตอน
การบริห ารงบประมาณมีความล่ าช้า ดังนั้น หากโครงการไหนมีความล่ าช้ าขอให้
หน่ วยดาเนิ น การพยายามควบคุม การดาเนินโครงการเพื่ อไม่ให้ เสี ยโอกาสในการ
บริหารโครงการ ดังนั้น จังหวัดมุกดาหารจึงได้ขอถอนเรื่องการขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ/กิ จ กรรม จ านวน 13,500,000 บาท และเดิ น หน้ า ด าเนิ น โครงการ
ดังกล่าวต่อไป โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้เห็นชอบให้ ถอนเรื่อง
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาหน้าที่ 10 จาก
“ส่งมอบพัสดุให้กับเทศบาลเมืองมุกดาหาร” แก้ไขเป็น “ส่งมอบสิ่งก่อสร้างที่ได้ขึ้น
ทะเบียนที่ราชพัสดุเแล้วให้กับเทศบาลเมืองมุกดาหาร”
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563

ฝ่ายเลขานุการ
มติที่ประชุม

-ไม่ม-ี
รับทราบ

-6ระเบียบวาระที่ 4

ฝ่ายเลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่ อ ด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 21 โครงการ ในวงเงิน งบประมาณ
181,443,500 บาทจาแนกเป็น
- งบลงทุน จานวน 46 รายการ งบประมาณ 137,564,900 บาท (75.82%)
- งบดาเนินงาน จานวน 30 กิจกรรม งบประมาณ 35,878,600 บาท
(19.77%)
- งบรายจ่ายอื่น จานวน 1 รายการ งบประมาณ 8,000,000 บาท (4.41%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
เบิกจ่ายในภาพรวม จานวน 3.10ล้านบาท (1.71%) ลาดับที่ 41 ของประเทศ
แยกเป็น
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบประมาณ ก่อหนี้
เบิกจ่าย
คงเหลือ % เบิกจ่าย
งบดาเนินงาน
43.88
0.16
2.75
41.13
6.26
งบลงทุน
137.56
0.36 137.20
0.26
รวม
181.44
0.16
3.11 178.33
1.71
ประธาน

ส าหรั บ การจั ด หาพั ส ดุ โครงการประเภทงบรายจ่ายลงทุ น ของจังหวั ด มุ ก ดาหาร
ส่ว นใหญ่ ทาได้ดี เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมมีการดาเนิน การเข้าสู่ กระบวนการ
จั ดซื้ อจั ด จ้ างในระบบไปแล้ ว และบางโครงการได้ตั ว ผู้ รับ จ้างและมี การเบิ ก จ่าย
งบประมาณไปแล้วบางส่วน จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด เร่งรัดดาเนิน ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพราะหากโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการล่าช้าอาจทาให้กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป ประกอบกับ
สานักงบประมาณจะมีการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่จัดสรรให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) และระบบการเบิกจ่าย
(GFMIS) ว่าจังหวัดสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนหรือไม่ ซึ่งผลการเบิกจ่าย
งบประมาณจะมี ผ ลต่ อ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ที่กาลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการฯ ด้วย ดังนั้น
จึงขอให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้ ความสาคัญกับการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นอันดับต้น ๆ ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

-74.2 การขอยกเลิกการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรณีที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ตามมติที่ประชุม
ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
ฝ่ายเลขานุการ

ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ แ จ้ ง ขอยกเลิ ก การโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
เป้ าหมาย/วั ต ถุ ป ระสงค์ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ก.บ.จ.มุ ก ดาหาร ครั้ งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 จานวน 2 รายการ งบประมาณ 13,500,000 บาท
กรณีที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการ มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถดาเนินการ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งยกเลิ กการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวไปที่
สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
จึงนาเรียนที่ประชุมฯ เพื่อโปรดทราบ

ประธาน

กิจกรรมเมืองสมุนไพรถือว่ามี ความสาคัญและจาเป็นในการพัฒนาการเกษตรด้าน
การผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมุกดาหารโดยเฉพาะสมุนไพร
จะเห็ นได้จากจังหวัดมุกดาหารได้ มีการปรับวิสัยทัศน์ เป็นเมืองการเกษตรทันสมัย
โดยเฉพาะเรื่องการแปรรูปสมุนไพรที่จังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมาธิการฯ ได้เห็นชอบตามที่จังหวัดเสนอโดย
ไม่ปรับลดงบประมาณเลย เดิมเครื่องจักรที่จะจัดหามีขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีปัญหากับ
สถานที่ติดตั้งที่มีขนาดเล็ก จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงโดยปรับขนาดเครื่องจักร แต่พอมา
พิจารณาความจาเป็นแล้วเครื่องจักรใหญ่ก็สามารถสามารถนามาแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรอย่างอื่นได้ เช่น การแปรรูปมะขามป้อมมาเป็นยาสมุนไพร จากเหตุผล
ดังกล่าวทาให้ ควรเดินหน้าต่อไป ถ้าโอนเปลี่ยนแปลงก็อาจให้ จะทาให้ เสียโอกาส
จึงขอถอนเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะได้จัดทารายละเอียดเครื่องจักร
ในการแปรรู ป สมุ น ไพรที่ มี ค วามจ าเป็ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เสนอขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อาจให้มีการปรับเปลี่ยนได้ ส่วนอาคาร
โรงเรือนอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่นสาหรับเรื่องของโรงงานแปรรูปสมุนไพร
ของโรงพยาบาลนิคมคาสร้อย มองว่าเป็นอนาคตของจังหวัดมุกดาหารและสามารถ
สร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ กั บ จั ง หวั ด มุ ก ดาหารได้ ซึ่ งที่ ผ่ า นมามี ค ณะกรรมาธิ ก ารฯ จาก
ส่วนกลาง และประชาชนที่สนใจในเรื่องการพัฒนาเมืองสมนุไพร ได้เข้ามาศึกษาดู
งานเรื่องการผลิต ยาสมุนไพรของจังหวัดมุกดาหารเพื่อนาไปต่อยอดเรื่องการผลิต
สมุนไพรในหลายพื้นที่ด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

-84.3 การส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรณีที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ฝ่ายเลขานุการฯ

เนื่ องจากเกิด สถานการณ์ การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้มีผลกระทบต่อการดาเนิน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท าให้ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณที่ได้กาหนดไว้เช่น โครงการ/กิจกรรมประเภทการจัดฝึกอบรม การสัมมนา
การจัดงานหรือกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของคนจานวนมาก ประกอบกับคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายประจา
ให้ พิ จารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณหรือปรับเปลี่ ยนวิธีดาเนินงาน
ส าหรั บ งบประมาณในลั ก ษณะรายจ่ ายประจ า ที่ มิ ใช่ ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางไป
ราชการต่างประเทศให้ได้ประมาณร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจา เพื่อไป
ดาเนินการที่ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายย่อย รวมถึง
การจ้างแรงงาน
2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน
งบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่ากว่าหนึ่งล้านบาทหรือ
สิ่งก่อสร้างที่วงเงินต่ากว่าสิบล้านบาท ที่แน่ชัดว่าไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน
เดือนมีนาคม 2563 ให้พิจารณาโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดาเนินการจัดหา
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) หรือสถานการณ์ภัยแล้ง
ดังนั้น เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในพื้ น ที่ ท าให้ มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เป็นกิจกรรมการฝึกอบรม
และการรวมคนจานวนมาก ทาให้ ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม
งบรายจ่ายประจาดังกล่าวได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหากดาเนินการฝึกอบรม สัมมนา
หรือ การศึก ษาดูงาน และจัด กิจกรรมงานประเพณี และงาน event ต่าง ๆ จะมี
ผลกระทบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมเป็นการจัดประชุม
หรื อ จั ด งานที่ มี ก ารรวมกลุ่ ม คนเป็ น จ านวนมาก จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งส่ ง คื น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายประจาดังกล่าว
จานวน 15 โครงการ งบประมาณ 28,320,450 บาท ให้กับจังหวัดมุกดาหาร
เพื่ อ ไปด าเนิ น โครงการส ารองที่ อ ยู่ ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 (โครงการ Y2) หรือโครงการที่มี ปัญหาเดือดร้อนหรือมี ความจาเป็น
เร่งด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ดังนี้

-9ลาดับ

รายการส่งคืน

งบประมาณ

1

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานผู้ประกอบการโลจิสติกส์
เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

1,249,700

2

กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์

955,800 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน

กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร

293,900 สนง.ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน
สู่ตลาดภายในประเทศ
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร

3

4

5

6

ส่วนราชการผูร้ ับผิชอบ

3,306,400
868,200 สนง.พัฒนาชุมชน

กิจกรรม พัฒนาช่องทางการตลาดสินค้า OTOP

2,438,200 สนง.พัฒนาชุมชน

โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการเด่นจังหวัดมุกดาหาร
สู่อาเซียนพลัส

2,362,600

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการเด่นจังหวัดมุกดาหาร
สู่มาตรฐานสากล

1,251,300 สนง.พาณิชย์จังหวัด

กิจกรรม ส่งเสริม การเปิด ตลาดและพั ฒ นาความร่วมมือ ทางการค้ า
การลงทุน

1,111,300 สนง.พาณิชย์จังหวัด

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การป้องกัน และฟื้นฟูความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ

480,900

กิจกรรม ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ ระดับชุมชน
จังหวัดมุกาดหาร

480,900 สนง.ปภ.มห.

โครงการยกระดับมาตรฐานบุคลากร สินค้า และการบริการ
ทางการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน

346,400

กิจกรรม พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ด้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวและการบริการจังหวัดมุกดาหาร

346,400 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน

7,251,800

กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีพุทธ
4 แผ่นดิน อินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร

733,500 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลอาหาร Battle Food of
Indochina (ไทย-ลาว-เวียดนาม)

1,757,000 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมจุดเทียนขึ้นภู (วัดรอยพระพุทธบาท
ภูมโนรมย์) เชิดชูมุกดาหาร

641,900 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรม-ลุ่มแม่น้าโขงมุกดาหาร

1,707,900 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมวิ่งมุกดาหาร เพื่อการท่องเที่ยว

2,411,500 สนง.การท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด

- 10 ลาดับ

รายการส่งคืน

งบประมาณ

ส่วนราชการผูร้ ับผิชอบ

7

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร

4,175,200

กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพข้าว

3,296,700 สนง.เกษตรจังหวัด

กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตและน้าหมักชีวภาพ

425,300 สถานีพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมย่อย จัดฝึกอบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา
โมเดล

420,800 สนง.เกษตรจังหวัด

กิจกรรม พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล

32,400

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ

8

โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการ
ด้านการเกษตรของจังหวัดมุกดาหาร

9

โครงการส่งเสริมและพัฒนากรผลิตปศุสัตว์และประมง
จังหวัดมุกดาหาร

1,329,550

กิจ กรรม เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิต แปลงใหญ่ โคเนื้ อ คุ ณ ภาพสู งตลอด
ห่วงโซ่การผลิต

1,183,550 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

10

11

658,000 สนง.เกษตรจังหวัด

กิจกรรม เพิม่ ศักยภาพศูนย์ศิลปาชีพด้านการผลิตปศุสัตว์ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

146,000 อ.ดงหลวง

โครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค - บริโภค

523,000

กิจกรรม ติดตั้งและขยายระบบไฟฟ้าแรงสูงพร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
200 A เรือนจาชั่วคราวนาโสก

523,000 เรือนจาจังหวัดมุกดาหาร

โครงการเพิ่มศักยภาพคนมุกดาหารให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0

1,566,200

กิจกรรม วิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า

1,536,440 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

กิจกรรม การเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียนในโครงการเกษตร เพื่อ
อาหารกลางกวันในพระราชดาริ
12

29,760 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน

879,600

กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

879,600 สนง.สาธารณสุขจังหวัด

13

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร

515,600 สนง.ปภ.มห.

14

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

3,099,700 สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ทาการปกครองจังหวัด
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

15

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

575,800 ที่ทาการปกครองจังหวัด

รวมทั้งสิ้น 28,320,450

ประธาน

มติที่ประชุม

- 11 1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เป็นกิจกรรม
การฝึ กอบรม สั มมนา หรือการจัดกิ จกรรมงาน event ซึ่ งเป็ น การรวมตั วของคน
จ านวนมาก ถ้ าไม่จาเป็ นอย่างยิ่งยวดห้ ามไม่ ให้ มี การประชุม สั มมนา หรือการจั ด
กิจกรรมที่เป็นงานที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ งหากจะด าเนิ น การขอให้ พิ จารณาเป็ น การจั ด
ประชุมทางไกลหรือเปลี่ยนวิธีดาเนินการเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยยังน่าเป็นห่วง ประกอบกับ
รั ฐ บาลจะต้ อ งระดมเงิ น จากแหล่ ง อื่ น ๆ มาใช้ ในการบรรเทาและแก้ ไขปั ญ หา
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคดั งกล่ าว ส่ วนหนึ่ งเป็ นการออกพั นธบั ตรของ
รัฐบาลเพื่อระดมงบประมาณมาใช้ในการแก้ไขปัญ หาดังกล่ าวดังนั้น กิจกรรมหรือ
โครงการไหนที่เป็นการจัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงาน event ที่เป็นการชุมนุมคน
จานวนมาก ถ้าไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนก็ขอให้ชะลอหรือเลื่อนออกไปก่อนได้และหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)ขอคื น งบประมาณทั้ งหมด
เพื่ อ โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณไปด าเนิ น โครงการเพื่ อ บรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และ
สถานการณ์ภัยแล้ง ตามที่สานักงบประมาณเสนอ สาหรับงบลงทุนที่ยังไม่ได้ประกาศ
และหรื อ ไม่ ส ามารถลงนามสั ญ ญาได้ ภ ายในวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ขอให้
พิจารณาเป็นกรณีโดยให้คานึงถึงประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชน
ในพื้นที่ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์
และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่
สานักงบประมาณเสนอ โดยกาหนดให้หน่วยรับงบประมาณเสนอวงเงินไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 10 ของวงเงิน งบประมาณคงเหลื อที่ ไม่ มี ข้ อ ผู ก พั น เพื่ อน าไปจั ด ท าร่ าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แต่หากจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามี
ความจ าเป็ น ให้ โอนงบประมาณที่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ไปใช้ จ่ ายเพื่ อ บรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และสถานการณ์ ภั ยแล้ ง ได้ โดยในภาพรวมจังหวัดมุ กดาหารก็มี งบประมาณแก้ ไข
ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด งบของ
ท้องถิ่น (อปท.) งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
และงบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในเบื้องต้น ซึ่งอาจจะไม่
เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่
2. การแก้ไขปั ญ หาภั ยแล้ งที่ ผ่ านมายังขาดในเรื่องของการบริห ารจั ดการเรื่องน้ า
ภัยแล้ง อุทกภัยหรือภัยพิบัติอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น พายุฤดูร้อน ซึ่งในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวจังหวั ดมีงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ ว
ส าหรั บ กรณี งบประมาณของท้ อ งถิ่ น ไม่ เพี ย งพอก็ ส ามารถขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากจังหวัดเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
รับทราบ และเห็นชอบให้ยกเลิกกิจกรรมฯ และส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจา
ที่ไม่สามารถดาเนินการให้จังหวัดมุกดาหาร จานวน 28,320,450 บาท
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- 12 4.4 ร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทา พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบการจัดทาพระราชบัญญัติ
เพื่ อ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่ ว ยรั บ
งบประมาณไปใช้ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ ระบาดของโรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ปั ญ หาภั ยพิ บั ติ อื่ น ๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามที่สานักงบประมาณ
เสนอโดยกาหนดเป้าหมายให้หน่วยรับงบประมาณเสนอวงเงินการโอนไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 10 ของวงเงิน คงเหลื อ ที่ ไม่ มี ข้ อ ผู ก พั น โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทาง
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ดังนี้
1) รายการที่นางบประมาณรายจ่ายไปจัดทาร่างพะราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ....
1.1) รายจ่ายประจาในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันหรือ
สามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่ 7 เมษายน 2563
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์จ้างที่ปรึกษา/ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม) รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องอาทิค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ/การดาเนินกิจกรรม (Event)
ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือดาเนินการเอง
- รายการและงบประมาณที่สามารถชะลอการดาเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
1.2) รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย
- รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน 7 เมษายน 2563
และ/หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้ อจัดจ้างได้ภายใน 31 พฤษภาคม 2563 สาหรับ
งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสานักงบประมาณ
จะพิจารณาเป็นกรณีโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
2) รายการที่ไม่นางบประมาณรายจ่ายไปจัดทาร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
2.1) รายการในลักษณะรายจ่ายประจาปีที่เป็นไปเพื่อการจัดสวัสดิการแห่งรัฐหรือ
ค่าใช้จ่ายรายหัวตามสิทธิพื้นฐานจาการบริการของรัฐที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
และรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของหน่วยรับงบประมาณ โดยเฉพาะ
ในลักษณะค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
2.2) รายการในลักษณะรายจ่ายลงทุนที่เป็นงานดาเนินการเองค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รายการผูกพันตามสัญญารายการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ขยายระยะเวลาและรายการที่มีลาดับความสาคัญสูงหากไม่ดาเนินการจะเกิดความ
เสียหายต่อราชการหรือส่งผลกระทบต่อประชาชน
2.3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งที่สานักงบประมาณ
ได้พิจารณาและนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

- 13 2.4) รายการและงบประมาณที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นสาธารณสุ ข และ/หรื อ ภารกิ จ ที่
เกี่ ย วเนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งโดยตรง
ประธาน

ในการใช้งบประมาณดั งกล่ าวต้ อ งออกพระราชบั ญ ญั ติโอนงบประมาณรายจ่ าย
พ.ศ. .... ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอคืนงบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณ
จานวน 10% ของงบประมาณคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน และคณะรัฐมนตรีรับทราบ
ร่างพระราชบั ญ ญั ติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ประมาณเดือนพฤษภาคม
2563 ดังนั้น การทบทบวนตัวร่างแผนปี พ.ศ. 2564 อาจมีการทบทวนอีกครั้ง
จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของโครงการต่างๆ ไว้ให้พร้อม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
การขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
5.1 การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อไปดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (โครงการ Y2)

ฝ่ายเลขานุการฯ

ส่ ว นราชการผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 กิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนา และการจัดประเพณีหรืองาน
event ได้ แจ้งขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ไม่
สามารถดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของคนจานวนมาก เนื่องจาก
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้เห็นชอบมาตรการด้านงบประมาณ
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ก ารระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และสถานการณ์ ภัยแล้ ง ตามที่สานักงบประมาณเสนอ ดังนั้น จึงขอ
ส่งคืนงบประมาณที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 28,755,100 บาท ให้ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เพื่อดาเนินโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และเนื่ องจากขณะนี้กาลั งเข้าสู่ ฤดูแล้ ง
ของประเทศไทยทาให้ประชาชนในพื้นที่เริ่มประสบปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้งในพื้นที่
ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด มุ ก ดาหารจึ ง ได้ จั ด ท า
รายละเอี ย ดโครงการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า ซึ่ ง เป็ น โครงการอื่ น ที่ อ ยู่ ใ น
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ Y2) งบประมาณ
22,050,000 บาท มาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในพื้นทีจ่ ังหวัดมุกดาหาร ดังนี้

- 14 รายการเดิม
รายการ
1. งบประมาณรายจ่าย
ประจา ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

รายการใหม่
งบประมาณ

28,320,450 1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
กิจกรรมที่ 1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
เสริมศักยภาพระบบประปาบาดาล
ให้ชุมชน จานวน 44 แห่ง ๆ
211,000 บาท งบประมาณ
9,284,000 บาท

2. งบประมาณที่มคี วาม
ซ้าซ้อนกับงบ Function

รวมทั้งสิ้น

ประธาน

รายการ

หมายเหตุ
งบประมาณ
22,050,000

สนง.ทสจ.มห.

กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลหอถังสูงและติดตั้งระบบโซลา
เซล จานวน 26 แห่ง ๆ ละ
491,000 บาท งบประมาณ
12,766,000 บาท
28,320,450

รวมทั้งสิ้น

22,050,000

6,270,450

เรื่องการขอใช้พื้นที่ในการดาเนินโครงการส่วนมากจะติดปัญหาเรื่องประชาชนไม่ค่อย
ยอมให้ ใช้ป ระโยชน์ จากที่ ดิน ของตัวเอง ทาให้ ต้องหาที่ ส าธารณประโยชน์ในการ
ก่อสร้างระบบประปาหรือขุดเจาะบ่อดาล สาหรับเรื่องการบริหารจัดการน้าขนาด
ใหญ่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานก็ต้องหาที่ ในการก่อสร้างซึ่ง
จะต้องได้รับ การอนุมัติ/อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในการก่อสร้างฝาย
หรือขุดลอกแหล่งน้า (น้าบนดิน) และการขุดเจาะบ่อบาดาลหรือทาระบบประปา
(น้าใต้ดิน) จะต้องขออนุญาตในการดาเนินโครงการ เพราะถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่
สามารถท าไม่ ไ ด้ ซึ่ ง การด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมดั ง กล่ า วทางส านั ก งาน
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดมุกดาหาร และสภาเกษตรกรจังหวัด
มุกดาหารมีกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความประสงค์ให้ใช้พื้นที่ในการขุดเจาะบ่อบาดาล
และท าระบบประปาในพื้ น ที่ แ ล้ ว และฝากทางหอการค้ า จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประชาสัมพัน ธ์ให้กับประชาชนที่มีความต้องการแหล่งน้าในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา
ภั ย แล้ ง ขอให้ แ จ้ ง มาที่ ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด
มุกดาหารหรือสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร เพื่ อกาหนดกลุ่มเป้าหมายและหา
งบประมาณเข้ า ไปให้ ก ารสนั บ สนุ น และแก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง ในพื้ น ที่ ส าหรั บ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดาหารได้มีแผนงานโครงการประเภทโคก
หนอง นา ซึ่งมีสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่อง
ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ในปี นี้ รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั ญ หาด้ า นภั ย แล้ ง เพราะกรม
อุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์ว่า ปีนี้สถานการณ์ภัยแล้ง ของภาคอีสานตั้งแต่จังหวัด
มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งหนัก ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสาคัญและได้
กาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการทาโครงการสร้างแหล่งน้าในพื้นที่
ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ก็สามารถนาไปต่อยอดในการ
แก้ ไขปั ญ หาด้ า นอื่ น ๆ ได้ ด้ ว ย เช่ น ด้ านการส่ งเสริ ม อาชี พ ให้ กั บ เกษตรกรและ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น

- 15 งบประมาณที่ไม่สามารถดาเนินการได้มาแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการจัดทาโครงการ
บริหารจัดการน้า
ฝ่ายเลขานุการ

สาหรับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จังหวัดจะนามาขอ
โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อไปดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
มาจากงบรายจ่ ายประจาที่ ไม่ ส ามารถดาเนิ น การได้ เนื่ องจากติ ดปั ญ หาการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และมีงบรายจ่ายลงทุนบาง
รายการที่ได้รับซ้าซ้อนกับงบประมาณของกระทรวง กรม ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะ
นามาดาเนินโครงการแทนรายการเดิม เป็นโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการสารอง) ทีไ่ ม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และจะขออนุมติในหลักการเบื้องต้นว่า หากมีงบประมาณเหลือจ่ายหรืองบประมาณ
ส่งคืนเพิ่มเติม ก็สามารถนามาขยายผลโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติม
เป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น ก็สามารถทาได้

ประธาน

ในวงเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส่งคืนให้จังหวัด
มุกดาหาร เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการได้เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน 28 ล้านบาทเศษ ซึ่งมีโครงการ
แก้ ไ ขปั ญ หาภั ย แล้ ง ซึ่ ง เป็ น โครงการอื่ น ที่ อ ยู่ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ Y2) ที่สามารถดาเนินการได้ในเบื้องต้นจานวน
22 ล้านบาทเศษ ดังนั่น จึงขอให้หน่วยดาเนินการสารวจปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้น ที่ เพื่ อ สามารถเพิ่ ม เติมกลุ่ ม เป้ าหมายในการดาเนิ น โครงการ
ภายในวงเงินงบประมาณจานวน 28 ล้านบาทเศษ สาหรับวงเงินงบประมาณที่เหลือ
ขอให้ คณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบบู รณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.
มุ ก ดาหาร) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการเพิ่ ม เติ ม กลุ่ ม เป้ า หมายโครงการดั งกล่ าวได้
ในเบื้องต้น และโครงการจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ฤดูฝนซึ่งมีระยะเวลา
ในการดาเนิ นโครงการประมาณ 60 วัน เพราะถ้าหากเข้าสู่ฤดูฝ นการดาเนินงาน
โครงการก็จะไม่สามารถดาเนินการได้

ผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร โครงการบริหารจัดการของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เช่น
โครงการขุดสระน้าในไร่นาขนาดเล็ก สามารถดาเนินการได้หรือไม่
ฝ่ายเลขานุการ

โครงการขุดสระน้าในไร่นาขนาดเล็กของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เป็นโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวง กรม และกิจกรรมที่ สถานีพัฒนาที่ดิน
มุกดาหารได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัด ส่วนมากเป็นโครงการฝึกอบรมฯ และ
ไม่ ส ามารถดาเนิ นการได้ เนื่ อ งจากติด ปั ญ หาการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งได้คืนงบประมาณดังกล่าวให้กับจังหวัดมุกดาหารแล้ว

ประธาน

ขณะนี้มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน
พื้นที่ประมาณ 8 พันล้านบาท สาหรับโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ และอยู่
ในความรั บ ผิ ด ชอบของ อปท. ซึ่ งไม่ ใช่ โครงการส ารองตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีของจังหวัด (โครงการ Y2) ขอให้เสนอโครงการผ่านทางสานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สาหรับโครงการที่อยู่
ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่นให้รีบเสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาแหล่งน้าส่งให้สานักงานจังหวัด เพื่อบรรจุไว้ในแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

- 16 ภายในกรอบวงเงิน 8 พันล้านบาท ซึ่งได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในกรณีทเี่ อาเงินงบประมาณจากแหล่งไหนไปทาอะไรบ้าง
ผอ.ทสจ.มุกดาหาร

โครงการบริ ห ารจัด การน้ าแบบบู รณาการเป็ น โครงการที่ ท าเสร็จแล้ ว ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าได้เลย ซึ่งในภาคอีสานหากอาศัยน้าตามฤดูกาลจะ
สามารถจะใช้ประโยชน์จากน้าฝนได้แค่ 3 เดือน แต่ถ้ามีการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้ว
ราษฎรสามารถใช้น้าได้ทั้งปี ซึ่งจะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
ทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง เช่น การใช้น้าเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
และชุมชน ทาให้ราษฎรสามารถใช้น้าได้ตลอดทั้งปี โดยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารมี
หลายพื้นที่ได้มีการรวมกลุ่มในการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ และพริกในฤดูแล้ง
หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลทาไร่ ทานา ซึ่งขณะนี้มีประชาชนที่แจ้ง ความประสงค์ใช้น้า
ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคอยู่ที่ประมาณ 300 กลุ่ม

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้าบาดาลเพื่อ
การเกษตรในช่วงฤดูแล้งเป็นจานวนมาก และขณะนี้ได้มีกลุ่มเกษตรกรที่แจ้งความ
ประสงค์ต้องการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร ประมาณ 291 บ่อ ซึ่งทาง
สภาเกษตรกรได้ ส่งเรื่องดังกล่าวให้สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารไปแล้ ว เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณที่ เหลื อ จ่ า ยหรื อ
งบประมาณในการขุดเจาะบ่อดาลเพิ่มเติม ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ในเรื่ องการบริ ห ารจัด การน้ าในพื้ น ที่ ได้ ซึ่งที่ผ่ านมากลุ่ ม เกษตรได้ รับ การจัดสรร
งบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วบางส่วนจากงบประมาณแก้ไขปัญหาภัย
แล้งของจังหวัดมุกดาหาร (งบ 200 ล้านบาท) โดยกลุ่มเกษตรกรได้มีการต่อยอด
การใช้น้ าบาดาลโดยการใช้ระบบท่ อ ในการส่ งและกระจายน้ าเข้าพื้ น ที่เกษตรกร
การใช้ ร ะบบน้ าหยดเพื่ อ แก้ไขปั ญ หาภั ยแล้ ง ดั งนั้ น จึงขอความเห็ น จาก ก.บ.จ.
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณข้างต้น ไปดาเนิ น
โครงการบริห ารจัดการน้าแบบบูรณาการ (น้าใต้ดิน ) ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อฯ ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่ าวต่าง
กลับมาภูมิลาเนาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัวก็สามารถใช้น้าที่ได้จากการขุดเจาะ
บ่อบาดาลใช้ในการเพาะปลู กผั ก เลี้ยงปลา และเลี้ ยงไก่ เพื่อเลี้ยงชีพได้ โดยกลุ่ ม
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการขุดเจาะบ่อดาลโดยใช้งบประมาณแก้ไขภัยแล้ง
ในปีผ่านมา (งบ 200 ล้านบาท) ซึ่งใช้งบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลจานวน
49 ล้านบาทเศษนั้น ทาให้ประชาชนมีรายได้จากการเกษตรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้มี
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมเงินเพื่อดูแลและรักษาบารุงระบบประปา
หอถังสูงและบ่อบาดาลดังกล่าว และยังมีการจัดทาวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์การปลูก
หน่อไม้ฝรั่งในพื้นที่ด้วย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร สานักงานประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่เพื่อจัดทาวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าใต้ผิวดินเพื่อใช้ในการเกษตร และอุปโภคบริโภคที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากงบแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปีที่ผ่าน ซึ่งกลุ่มเกษตรและ
ประชาชนในพื้นที่ต่างได้รับประโยชน์จากการใช้น้าดังกล่าว และประสบผลสาเร็จใน
การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

- 17 ผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามโครงการดังกล่าวถือว่าโครงการ
ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ ถือเป็นโครงการที่ดีสามรถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด และประชาชนในพื้นที่
ยังมีความต้องการแหล่งน้าขนาดใหญ่ที่จะใช้ในพื้นที่ด้วย เพื่อให้สามารถบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ได้มากที่สุด รวมทั้งประชาชนยังได้เสนอความคิดในการต่อยอด
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากโดยในการเลี้ ย งวัว เพื่ อ ส่ งเสริ ม อาชี พ และเพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ
เกษตรกรด้วย
ประธาน

สาหรับงบแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดสรรงบประมาณลงไป
ประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในรูปแบบต่าง ๆ สาหรับการขุด
เจาะบ่อบาดาลและการทาระบบประปาหอถังสูงในพื้นที่ จังหวัด ได้ดาเนินการไปแล้ว
ประมาณ 100 บ่อ และใช้งบไปประมาณไปประมาณ 49 ล้านบาท ขอให้สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารติดตามผลการดาเนินโครงการ
และบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร สาหรับการดาเนินโครงการเมื่อปีที่ผ่านมาสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้ดี มีการหมุนเวียนการใช้น้าในพื้นที่ ทาให้ไม่มีปัญหา
ในเรื่องการใช้น้า และยังมีกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการบารุงรักษาหอถังประปาซึ่งเป็น
กลุ่มประสานเครือข่ายการใช้น้าในพื้นที่เป็นคนดูแลเรื่องดังกล่าว
ผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ขอเพิ่มเติมความเห็นในการขุดเจาะบ่อดาลควรมีการวางระบบท่อ
ส่งน้าเข้าไปในพื้นที่ของเกษตรกร ซึ่งจะต้องมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้เข้าไปด้วย
นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล ขอขอบคุ ณ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด มุ ก ดาหารที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งการ
บริ ห ารจั ด การน้ าในพื้ น ที่ อยากเสนอเรื่ อ งการน าน้ าโขงขึ้ น มาใช้ ว่ า จะสามารถ
ดาเนินการได้หรือไม่ ซึ่งหากสามารถดาเนินการได้จะทาให้เกษตรกรได้รับประโยชน์
จากการใช้งบประมาณเป็นอย่างมาก และโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดขณะนี้ยังมีความจาเป็นและเหมาะสมในการดาเนินการหรือไม่
ประธาน

การด าเนิ น โครงการบริห ารจั ด การแหล่ งน้ าขนาดใหญ่ เป็ น ความรับ ผิ ด ชอบของ
โครงการชลประทานซึ่งในการดาเนินงานโครงการจะมีขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย
ที่เข้ามาเกี่ย วข้องเป็น จานวนมาก เช่น มีก ารเวนคืนที่ ดิน บริเวณใกล้ เคี ยงหรือไม่
ซึ่ งการส ารวจผลกระทบต่ าง ๆ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานาน ส าหรั บ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้มีแผนดาเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่มาหลาย
โครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานมุกดาหารอยู่แล้ว และการ
ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาแหล่ งน้ าขนาดใหญ่ ต้ อ งใช้ เทคนิ ค สู งและเรื่อ งของการใช้
ประโยชน์ที่ดินยังมีปัญหาในเรื่องการขออนุมัติอนุญาตใช้พื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่สาหรับโครงการบริหารจัดการน้าใต้ดินสามารถดาเนินการได้ทันที ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าการที่มีป่าไม้เยอะทาให้น้าซึมลงใต้ดิน มากทาให้สามารถกักน้าใต้ดินไว้ใช้ในยาม
ประสบปัญหาภัยแล้งได้ และการทาโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กใต้ดินสามารถ
นาน้ามาใช้ในเกษตรกรรมแบบน้าน้อย ต่างจากการทาเกษตรจากน้าฝนถ้าหากฝนไม่
ตกต้องตามฤดูกาลก็ไม่สามารถดาเนินการได้ แต่ถ้าจะทาการเกษตรโดยใช้น้าน้อย
เช่ น การท าระบบประปาหมู่ บ้ าน การท าระบบโซล่ าเซลล์ มั น เป็ น เรื่อ งของการ
จัดการแหล่งน้าขนาดเล็กสามารถดาเนินการได้ทันที ทาให้สามารถหมุนเวียนระบบ
เศรษฐกิจได้เร็ว แต่ถ้าทาโครงการขนาดใหญ่ มีระยะเวลาดาเนินการพอสมควรและ

- 18 ทาให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้า ซึ่งในการโครงการพัฒ นาแหล่งน้าของชลประทาน
ซึ่งมีขนาดใหญ่ จังหวัดก็ไม่ได้ทิ้งและให้ความสาคัญในการพัฒ นาแหล่งน้าทุกขนาด
ดังนั้ น จึงขอให้ เร่งเสนอแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญ หาภัยแล้งส่ งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ สาหรับการใช้ประโยชน์จากน้าโขง สานักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัดได้จัดทาโครงการก่อสร้า งผนังกั้นน้าโดยมีการหารือกับกรม
เจ้าท่าในการขุดลอกเปิดทางน้าเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งการดาเนินโครงกาดังกล่าวต้องให้
ภาคเอกชนเข้ามาขุดลอกและทาระบบสูบน้าขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ฝากทาง
สานั กงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดเตรียมจัด ทารายละเอียดโครงการไว้ด้ว ย
สาหรับ อปท. ที่อยู่พื้นที่กส็ ามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการทาโครงการ
บริหารจัดการน้าดังกล่าวได้ เพราะใช้งบประมาณไม่เยอะ และขอให้ทุกภาคส่วนให้
ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้าในพื้นทีท่ ี่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการจัดทาโครงการขุดลอกลา
ห้วยบางทราย และลาห้วยมุก โดยใช้งบประมาณจากโครงการชลประทานเหลือจ่าย
ซึ่งขณะนี้ได้รับงบประมาณมาแล้ว แต่อยากให้ เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่
ดังกล่าวเพื่อขยายการขุดลอกลาห้วยเพิ่มเติม ซึ่งการขุดลอกลาห้วยจะสามารถเพิ่ม
พื้นที่ในการกักเก็บน้าและเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 2,000 ไร่
ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานมุกดาหาร ตอนนี้โครงการขุดลอกลาห้วยดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม แต่มี
การศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินโครงการในพื้นที่อยู่แล้ว สาหรับ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าของชลประทานขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้เสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปที่ส่วนกลางแล้ว และหากมีแผนงาน/โครงการที่จะ
เสนอขอรับ การสนับสนุนงบประมาณโครงการชลประทานก็ยินดี ให้ การสนับสนุน
แต่ด้วยการดาเนินงานแต่ละโครงการมี หลักเกณฑ์ที่เหนือความควบคุม หลายอย่าง
ก็จะหารือแนวทางแก้ไขต่อไป
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ เห็นด้วยในเรื่องการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้มาทาโครงการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ แต่ขอให้เพิ่มการบริหาร
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าโดยเพิ่มการใช้ระบบน้าหยดด้วย ถ้าสามารถทาได้จะ
สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี สาหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลใต้ดิน
ถือว่าเป็นโครงการที่ดี แต่น้าใต้ดินมีปริมาณจากัด จึงขอฝากเรื่องการใช้น้าใต้ดินให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าหากสามารถควบคุมในการตั้งเวลาปล่อยน้าหยดได้จะทาให้
เรื่องการใช้น้าเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ประธาน

ขอความเห็ น ชอบโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ไม่ได้ใช้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน 28 ล้ านบาทเศษ มาใช้โครงการ
บริ ห ารจั ดการทรัพ ยากรน้ า จ านวน 22 ล้ านบาทเศษ ส่ ว นที่ เหลื อ ให้ ส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารกาหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม
โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ งเข้ามาเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และให้ สานักงาน
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมจัง หวัด มุก ดาหารและสภาเกษตรกรจังหวั ด
มุ ก ดาหารรั บ ข้ อ เสนอของประธานสภาอุ ต สาหกรรมกลุ่ ม จั งหวัด ฯ ไปพิ จ ารณา
ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง และมอบหมายให้ ส านั ก งานส่ งเสริม การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด มุ ก ดาหารท าเรื่ อ งธนาคารน้ าใต้ ดิ น ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง ส าหรั บ

- 19 ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด มุ ก ดาหารขอให้ เร่ ง รั ด เรื่ อ งการจั ด ท าโครงการ
โคกหนองนาโมเดล และสภาเกษตรกรจังหวัดและที่ทาการปกครองจังหวัดเร่งรัด
เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องของแหล่งน้าในพื้นที่ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนเน้นเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ด้วย
มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่สามารถดาเนินการได้
เพื่อไปดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยใช้โครงการสารอง
ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ Y2)
5.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทา
พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ในเบื้องต้น

ฝ่ายเลขานุการ

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เห็นชอบการจัดทา
พระราชบั ญ ญั ติเพื่ อโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของหน่วยรับงบประมาณไปใช้ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สานักงบประมาณเสนอโดยกาหนดเป้าหมายให้
หน่วยรับงบประมาณเสนอวงเงินการโอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินคงเหลือที่
ไม่มีข้อผูกพันโดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยจังหวัดมุกดาหารมีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่มีข้อผูกพันประมาณ 180 ล้านบาท
และมียอดงบประมาณที่จะเสนอวงเงินการโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
ประมาณ 18 ล้านบาทเศษ

ประธาน

การเสนอวงเงินการโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ขอความเห็นชอบในหลักการ
ให้แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร หารือแนวทางและหลักการคืนงบประมาณหรือชะลอ
การดาเนินงานโครงการเพื่อเสนอวงเงิน งบประมาณของกิจกรรม/รายการสามารถ
ชะลอหรือยังที่ไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนเพื่อส่งคืนงบประมาณไปจัดทา พ.ร.บ. โอน
งบประมาณรายจ่ายภายในกรอบวงเงินที่สานักงบประมาณกาหนด

มติที่ประชุม

เห็นชอบเสนอวงเงินการโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 รายการงบลงทุน
จานวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 20,945,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.63

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ในส่วนของงบประมาณที่อยู่ในกากับของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนเร่งด่วนในพื้นที่ ประกอบด้วย งบจากกระทรวงมหาดไทย
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในพื้นที่ ประมาณ 8 แสนบาท งบบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ ประมาณ 4 ล้านบาทเศษ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์จังหวัด สาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณถ้าโครงการ/กิจกรรมมีผลกระทบ
ถ้าไม่ส ามารถดาเนินการได้ให้ ขอให้เร่งรัด ส่งคืนงบประมาณให้กับจังหวัดโดยด่วน
เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สาหรับ งบกลางรองนายกฯ
ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน

ฝ่ายเลขานุการ

ประธาน

- 20 สาหรับการเสนอแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (งบของ สทนช.) ขอให้เร่งรัด
เสนอโครงการเข้ามาที่จังหวัดโดยด่วน สาหรับงบจังหวัดหรืองบกลุ่มที่มีการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างไปแล้วจะไม่มีการเอาคืน
งบประมาณของ สทนช. คณะรัฐ มนตรี ได้ เห็ นชอบอนุมัติ งบประมาณเพื่อด าเนิ น
โครงการไปแล้วประมาณ 8 พันล้านบาท ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่มี
ความต้ อ งการขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณดั ง กล่ า วเร่ ง รัด เสนอโครงการให้
สานักงานจังหวัดเพื่อรวบรวมโครงการภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อผลักดัน
โครงการในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยให้ที่ทาการปกครองจังหวัดและสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเร่งรัดจัดทารายละเอียดโครงการ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อขับเคลื่อน
โครงการในพื้นที่ซึ่งเป็น โครงการขนาดเล็กส่งให้สานักงานจังหวัดโดยด่วน สาหรับ
โครงการที่มีการฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ หรือการรวมกลุ่มคนจานวนมาก ๆ
ขอให้ชะลอการดาเนินการไว้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่สาหรับงบประมาณลงทุนของ อปท. ขอให้
จัดทารายละเอียดเสนอผ่านสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารมี
แผนงานโครงการจะขับเคลื่อนแผนงานการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และอาหาร
ให้ประชาชนมีอาหารบริโภคในระดับครัวเรือน เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และอื่น ๆ
โดยขณะนี้มีเกษตรกรที่มีความพร้อมในการดาเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล
แบ่ งเป็ น หมู่บ้ านละ 1 ครัว เรือน ๆ ละ 1 แปลง จานวน 526 หมู่บ้าน รวมเป็ น
526 แปลง ในการขับเคลื่อนโครงการ คือ การพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็ก การขุดเจาะ
บ่อบาดาล และติดแผงโซล่าเซล สามารถสูบน้าไว้ใช้ในการเกษตรโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ทาให้ประชาชนสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มผลผลิตได้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู
ขอเสนอเรื่ อ งการพั ฒ นาแหล่ ง น้ าขนาดกลางและใหญ่
ในพื้ น ที่ อ าเภอหว้ า นใหญ่ ซึ่ ง อยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของโครงการชลประทาน
มุกดาหาร โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่อาเภอหว้านใหญ่
การจัดทาสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า เช่น สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสว่าง ม.9 และ
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาดี ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว และประชาชนใน
พื้น ที่ มีการน าน้าจากล าห้ วยชะโนดมาใช้ประโยชน์ เพื่ อเกษตรและอุป โภคบริโภค
โดยทาง อปท. ได้ใช้ระบบประปาผิวดินสูบน้าจากแหล่งน้าห้วยชะโนด และอ่างเก็บ
น้าต่าง ๆ ในพื้นที่ และได้มีการสูบน้ามาจาก แม่ น้ าโขง ท าให้ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หา
ภัยแล้งให้กับประชาชนได้ดีเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 จึงอยากขอ
ความอนุเคราะห์โครงการชลประทานมุกดาหารจัดทาฝายกั้นน้าหรือ ทาชลประทาน
ขนาดเล็ ก กั้น ล าห้ ว ยชะโนดเพื่ อ ให้ ส ามารถกัก เก็ บ น้ าไว้ ใช้ในหน้ าแล้ ง เนื่ อ งจาก
เกษตรกรในพื้ น ที่ ยั ง ไม่ ได้ ใช้ น้ าจากล าห้ ว ยชะโนดท าการเกษตรได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
เนื่องจากไม่มีฝายกั้นลาน้า ดังกล่าว จึงขอฝากให้ทางโครงการชลประทานมุกดาหาร
ดาเนินการตรวจสอบการทาเขื่อนขนาดเล็กในลาห้วยดังกล่าว
ประธาน

ให้โครงการชลประทานมุกดาหารรับข้อเสนอขององค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู
ไปดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่ และนาเสนอที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

