รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ 4/๒๕61
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม ๒๕61
ณ ห้องประชุมภูรทิ ตั โต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
*****************************
ผู้มาประชุม
จังหวัดสกลนคร
1. นายนพดล
2. นางสาวหงษ์ทอง
3. นายสุรเทพ
4. นายสันติ
5. นายบุญส่ง
6. นายศารุมภ์
7. นางรัชนี
8. นายธวัช
9. นางสาววิจิตตา
จังหวัดนครพนม
๑. นายรังสรรค์
2. นางสาวกนกพร
3. นายบัวสี
4. นางสาวนฤดี
5. นายตระกูล
6. พันตรีผดุง
7. นายเด่นชัย
8. นางเรืองยศ
9. นายมงคล
จังหวัดมุกดาหาร
๑. นายณัฐพล
2. นายเจษฎา
3. นายไพศาล
4. นายยงยุทธ
5. นายบุญรู้
6. นายดุสิต
7. นายสมเกียรติ
8. นายคําสิงห์
9. นางเด่นดวง
10. นายพิเชฐ

ไพฑูรย์
อภิวงศ์ปัญญา
กิจกล้า
ไชยยศ
วิจักษณบุญ
โหม่งสูงเนิน
อาจมนตรี
ศิริวัธนนุกูล
ผาใต้

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสกลนคร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
นายกเทศมนตรีนครสกลนคร
พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างแดนดิน
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสกลนคร

คัมภิรานนท์
ใชยศล
ศรีอ่อน
มณีประกรณ์
อานัด
ทิพย์วงศ์
ไตรยะถา
หนานพิวงศ์
ตันสุวรรณ

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครพนม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครพนม
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดนครพนม
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ

สุริยนต์
สามารถ
แสงหิรัญ
ศรีสัตย์ซื่อ
บุตดีวงศ์
โกพลรัตน์
บางทราย
ทองขน
ศรีพรม
แสงนิศากร

แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
แทน หัวหน้าสํานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แทน พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางทรายน้ อ ย
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดมุกดาหาร
ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดมุกดาหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ
/ผู้ไม่มา....

-2–
ผู้ไม่มาประชุม
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
1. นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
จังหวัดมุกดาหาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
จังหวัดสกลนคร
1. นายรณกฤต
2. นางสาวประภาพร
3. นางสาวสุภัค
4. นางสาวสุรัสขนา
5. นายทรงพล
6. นายนิจปฏิภาณ
6. นางสาวฐิติพร
7. นายวัชระ
8. นางสาวกรองทรัพย์

อุดมสุขโกศล
คําสงค์
วรรณา
หล้าทุม
แก้วตา
มาตขาว
มุ่งดี
ศรีเทพ
หาญมนตรี

ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จังหวัดนครพนม
1. นายชุมศักดิ์
2. นายปิยะพงษ์
3.นางสาววันทา
4.นายอนันธิศักดิ์
5.นายอติชาติ
6.นายสิทธิกร
7.นายวิจิตร
8.นายอนันต์
9.นางกัลยา

แสนนาม
แสนสุภา
บุพศิริ
ผลบุญ
อุณหเลขกะ
สมบูรณ์ทรัพย์
งามชื่น
นามศิริ
วงศ์ศรัทา

นายช่างชลประทาน
นายช่างชลประทาน
ปลัดอําเภอ อําเภอนาหว้า
ปลัดอําเภอ อําเภอศรีสงคราม
นายอําเภอธาตุพนม
ปลัดอําเภอ อําเภอศรีสงคราม
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
วิศวกรชลประทานชํานาญการ
ปลัดอําเภอ

จังหวัดมุกดาหาร
-

/.เริ่มประชุม...

-3เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

ประธาน / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ: ด้วยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ มีเรื่องที่จะนําเสนอคณะกรรมการ
ก.บ.ก เพื่อพิจารณา จึงได้เชิญคณะกรรมการ ก.บ.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมฯ ในวันนี้
ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4/๒๕61
มติที่ประชุม :
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ(ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕61
ผู้ช่วยเลขานุการ
: ตามที่คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕61 นั้น
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 10 หน้า
ซึ่งได้จัดส่งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเพื่อตรวจสอบแล้ว หากท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ให้
แจ้งที่ประชุมทราบ หากไม่มีการขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลง จึงขอให้คณะกรรมการฯได้พิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม :
รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕61
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ผู้ช่วยเลขานุการ :
กรมบัญชีกลาง เรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐ
สามารถใช้ จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 – 2560 ได้อย่างต่ อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงกํ าหนด
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
1. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 – 2560 กรณีมีหนี้ผูกพันและ
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวัน
ทํ า การสุ ด ท้ า ยของเดื อ นมี น าคม 2561 ต่ อ ไปถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยของเดื อ นกั น ยายน 2561 ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง เงิ น
งบประมาณปี พ.ศ.2559 รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
2. รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และเป็นรายการที่มีความสําคัญและจําเป็น
อย่างยิ่งยวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อ
อุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
3. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐตรวจสอบผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ในระบบ GFMIS โดยใช้คําสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
อนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จึงขอให้ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เร่งรัดการ
ก่อหนี้ผูกพันและหรือเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังอาจพิจารณาไม่อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว
ต่อไป และให้พิจารณาเตรียมการเกี่ยวกับแหล่งเงินงบประมาณที่จะใช้รองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
เป็นการล่วงหน้า
/.ทั้งนี้...

-4ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แจ้งให้จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหาร และส่วนราชการภายในจังหวัดสกลนครที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในปี พ.ศ.2560 ทราบและ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้ช่วยเลขานุการ :
จั ง หวั ด นครพนม โดยสํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ งจั ง หวั ด นครพนม
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบังฮวก บ้านดอนนางหงส์ หมู่ 7 ตําบลดอน
นางหงส์ อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อ
เชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย ว 4 ประเทศ (ไทย ลาว เวี ย ดนาม จี น ) ประจํ า ปี ง บประมาณ 2561 งบประมาณ
11,524,800 บาท งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ดังนี้

รายการ (เดิม)
รายการที่เปลี่ยนแปลง (ใหม่)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
โครงการยกระดับและพัฒนา
โครงการยกระดับและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
สนุกเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
สนุกเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
4 ประเทศ (ไทย ลาว
4 ประเทศ (ไทย ลาว
เวียดนาม จีน)
เวียดนาม จีน)
11,524,800 กิจกรรมก่อสร้างสะพานเลียบ 11,524,800
กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วยบังฮวก บ้านดอนนางหงส์
ริมฝั่งแม่น้ําโขง บ้านนาทาม
หมู่ 7 ตําบลดอนนางหงส์
ตําบลพระกลางทุ่ง อําเภอ
อําเภอธาตุพนม จังหวัด
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
นครพนม ความยาว 84.00
เมตร
หน่วยดําเนินงาน
หน่วยดําเนินงาน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
สํานักงานโยธาธิการและ
จังหวัดนครพนม
ผังเมืองจังหวัดนครพนม
งบประมาณรวม

11,524,800

งบประมาณรวม

เหตุผล
เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัดฯ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(เพิ่มเติม) และได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้วอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
และเพื่อความเหมาะสมและ
แก้ปัญหาในพื้นที่และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เดิม และยังมีความ
จําเป็นที่จะใช้งบประมาณเพื่อ
ก่อสร้างสะพานเลียบริมฝั่งแม่นํา้
โขงและเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้น
จํากัด ที่ไม่สามารถก่อสร้าง
เส้นทางจักรยานปกติได้

11,524,800

ผู้แทนจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
: ขอชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องสะพานจากเดิม
เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมเส้นทางจักรยานข้ามห้วยบังฮวก บ้านดอนนางหงส์ หมู่ 7 ตําบลดอนนางหงส์
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หน้ากว้าง 9.00 เมตร ความยาว 84.00 เมตร แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้รับ
งบก่อสร้างแล้วจากงบประมาณปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติม จึงได้เปลี่ยนการสร้างสะพานดังกล่าวเป็นสะพานเลียบริม
ฝั่งแม่น้ําโขง บ้านนาทาม ตําบลพระกลางทุ่ง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กว้าง 7 เมตร ความยาว 215.00
เมตร โดยเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่มีความสําคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางจักรยาน จึงจําเป็นที่จะต้องสร้าง
สะพานในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางจักรยานได้ทั้งหมดโดยเป็นช่องทางของ
จักรยาน กว้าง 2.50 เมตร ส่วนที่เหลือสามารถใช้ร่วมกับการขนส่งทางบกได้เพราะมีพื้นที่เพียงพอสามารถให้
รถยนต์วิ่งผ่านได้ ยกเว้นรถที่มีน้ําหนักเกิน 12 ตัน เท่านั้น
/.มติที่ประชุม

-5มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมไปชี้แจงกับคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือส่วนราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
4.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้ช่วยเลขานุการ :
จังหวัดนครพนม (1) อําเภอธาตุพนม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรมโครงการสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อสถานีสูบน้ําในลุ่มแม่น้ําโขงและลุ่มน้ําก่ํา
อั นเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําภาคการเกษตร
งบประมาณ 120,000,000 บาท งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ดังนี้
รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการน้ําภาค
การเกษตร
กิจกรรม โครงการสนับสนุนการผลิต 120,000,000
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อ
สถานีสบู น้ําในลุ่มน้ําโขงและลุ่มน้าํ ก่าํ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ในเขต
พื้นที่อําเภอธาตุพนม)

รายการที่เปลี่ยนแปลง (ใหม่)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
119,954,200
โครงการใหม่
จํานวน 99 โครงการ

เหตุผล
เนื่องจากยังมีปัญหาเรื่อง
การบริหารจัดการเมื่อ
โครงการแล้วเสร็จและอาจ
เกิดความไม่คุ้มค่าและไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
จึงขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไป
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ที่เกิดขึ้นในปี ๖๐

หน่วยงานดําเนินการ
อําเภอธาตุพนม
งบประมาณรวม

120,000,000

งบประมาณรวม

119,954,200

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนครพนม :
โครงการสนับสนุ นการผลิตพลั งงานไฟฟ้าจากแสงอาทิ ตย์ เพื่ อสถานี
สูบน้ําในลุ่มน้ําโขงและลุ่มน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นโครงการที่คิดเพื่อประชาชนช่วยประหยัดงบประมาณ
ของท้องถิ่น และเป็นโครงการนําร่องของประเทศไทย แต่เนื่องด้วยระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลังจากการทําโครงการของการไฟฟ้าไม่สามารถดําเนินการรับผิดชอบและดูแลต่อไปได้ จึงจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็น
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําทั้งหมด จํานวน 99 โครงการ งบประมาณ 119,954,200 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จึงขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. เพื่อจะได้เสนอไปให้ส่วนกลางพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสกลนคร :
โครงการนี้เป็นโครงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้สอบถามไปยัง
สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้ว ได้ข้อมูลว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

/.นางสาว...

-6ผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดนครพนม : กรณี เ รื่ อ งงบกั น ไว้ เ บิ ก
เหลื่อมปีทางจังหวัดนครพนมได้สอบถามไปยังกระทรวงมหาดไทยแนะนําให้ดําเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 กรณีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และไม่สามารถดําเนินการได้ให้
ดําเนินการโอน เปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.2560 โดยให้ผ่านความเห็นของ ก.บ.ก. ก่อนจึง
นํามาเพื่อการประชุมในครั้งนี้
นายอําเภอธาตุพนม :
โครงการ สนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อสถานีสูบน้ําในลุ่มน้ําโขง
และลุ่มน้ําก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คาดหวังว่าจะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและประหยัดงบประมาณ
ให้ท้องถิ่นด้วย อีกทั้งเป็นโครงการแรกของประเทศไทยเราสามารถดําเนินการได้ แต่เนื่องจากอาจจะมีการติดขัดเรื่อง
ปัญหาหลายประการ และรับทราบว่างบประมาณตัวนี้อาจไม่เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถ้าปล่อยให้โครงการนี้ตกไป งบประมาณ 120,000,000 บาท ก็จะไม่สามารถทํา
ประโยชน์ได้เลย แต่ถ้าให้โอกาสได้มีการแก้ไขในการดําเนินโครงการต่อไป ก็อาจจะสามารถดําเนินโครงการต่อได้
เนื่องจากมีการเตรียมการไว้บางส่วนแล้ว เหลือเพียงแต่ประสานงานเพิ่มเติม
ประธาน
:
การผลิตกระแสไฟฟ้าถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ระดับชาติ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่สามารถ
ดําเนินการเพียงลําพังได้ เกิดปัญหาการพัฒนาในเชิงพื้นที่ พอมีการคิดนอกกรอบก็ไม่มีหมวดฟังชั่นที่จะดําเนินการต่อ
ได้ ถ้าหากให้ส่วนราชการบริหารค่อมฟังชั่นกันไม่มีทางที่จะทําได้ในเชิงนโยบาย ถือเป็นปัญหาในเชิงระบบของเราด้วย
โครงการสนับสนุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เพื่อสถานีสูบน้ําในลุ่มน้ําโขงและลุ่มน้ําก่ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แต่อาจจะดําเนินต่อไปไม่ได้เพราะมีข้อจํากัดในเรื่องของเวลา
มติทปี่ ระชุม : เห็นชอบ และมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมไปชี้แจงกับคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือส่วนราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง

/.ผู้ช่วย...

-7ผู้ช่วยเลขานุการ :
(2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลานทางเดิน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
งบประมาณ 41,556,600 บาท งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
รายการ (เดิม)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานและ
ลานทางเดิน ตําบลในเมือง อําเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
กิจกรรม ก่อสร้างเส้นทางเดินเชื่อมริม
ฝั่งแม่น้ําโขงจากพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัด(หลังเก่า) - โบสถ์วัด
นักบุญอันนา อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม)

งบประมาณ
35,000,000

6,556,600
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอภิบาล
บัญชา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ระยะที่ 2
กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอภิบาลบัญชา
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ระยะที่ 2 (ช่วงที่ 1
จากถนนนิตโย - เฟื่องนคร กม.
0+015 ถึง กม. 0+600 ช่วงที่ 2 จาก
ถนนนิตโย - ถนนราชวงษ์ กม. 0+015
ถึง กม. 0+375 รวมความยาว 945
เมตร)
หน่วยงานดําเนินการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครพนม
งบประมาณรวม

41,556,600

รายการที่เปลี่ยนแปลง (ใหม่)
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานและ
35,000,000
ลานทางเดิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม
กิจกรรม ก่อสร้างลานทางเดินเชือ่ มทาง
จักรยาน ตําบล ในเมือง อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม (บริเวณข้าง
ลานกิจกรรมริมฝั่งแม่น้ําโขง หน้าตลาดอิน
โดจีน ถนนสุนทรวิจิตร ตําบลในเมือง
อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม)
6,556,600
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอภิบาบัญชา
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ระยะที่ 2
กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอภิบาลบัญชา
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ระยะที่ 2 (ช่วงที่ 3 จาก
กม. 0+275 ถึง กม. 1+512 รวมความ
ยาว 1,237 เมตร)

เหตุผล
เนื่องจากพื้นที่ที่
ดําเนินโครงการ
ซ้ําซ้อนกับ
โครงการของ
กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

เนื่องจากพื้นที่ที่
ดําเนินโครงการ
ซ้ําซ้อนกับงบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หน่วยงานดําเนินการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครพนม
งบประมาณรวม

41,556,600

ผู้แทนจากสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม :
ขอเปลี่ยนแปลงก่อสร้างเส้นทางเดินเชื่อม
ริมฝั่งแม่น้ําโขงจากพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัด(หลังเก่า) - โบสถ์วัดนักบุญอันนา อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม) เนื่องจากได้รับงบประมาณจากกรมซึ่งมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จึงขอเปลี่ยนมาเป็นก่อสร้างลาน
ทางเดินเชื่อมทางจักรยาน ตําบล ในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (บริเวณข้างลานกิจกรรมริมฝั่ง
แม่ น้ําโขง หน้าตลาดอินโดจีน ถนนสุนทรวิจิตร ตําบลในเมื อง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม) เพื่อ
เชื่อมโยงเส้นทางจักรยาน ซึ่งเดิมมีสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จึงมีความเห็นว่าให้มีการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้มีภูมิ
ทัศน์ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนเข้ามาชมภูมิทัศน์ที่สวยงาม อีกทั้งยังช่วยป้องกันตลิ่งพังเนื่องจากมีการ
สร้างระบบป้องกันการกัดเซาะของน้ําด้วย
/.มติที่ประชุม...

-8มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมไปชี้แจงกับคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือส่วนราชการส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนจากสํานักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม :
จากเดิมเป็นการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอภิบาลบัญชา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะที่ 2 (ช่วงที่ 1
จากถนนนิตโย - เฟื่องนคร กม. 0+015 ถึง กม. 0+600 ช่วงที่ 2 จากถนนนิตโย - ถนนราชวงษ์ กม. 0+015
ถึง กม. 0+375 รวมความยาว 945 เมตร) งบประมาณ 6,556,600 บาท เป็นโครงการที่ทางเทศบาลได้มี
การจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอภิบาลบัญชา ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะที่ 2 (ช่วงที่ 3
จาก กม. 0+275 ถึง กม. 1+512 รวมความยาว 1,237 เมตร)
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

: มีท่านใดจะเสนอเรื่องในวาระอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวสุรัสขนา หล้าทุม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

