รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร)
ครั้งที่ 6/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
---------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชยันต์
2. นายศักดิ์สิทธิ์
3. นายศุภกร
4. นายสุวิทย์
5. ร.ต.อ.พิชิต
6. นายจักราวุธ
7. นางวรจิตร์
8. นางศรุดา
9. นายไพศาล
10. นางพรผกา
11. นายว่าศักดิ์
12. นายวิชัย
13. พ.อ.พรเทพ
14. นางหริรักษ์
15. นายสมศักดิ์
16. นายชัยณรงค์
17. นายภาณุมาศ
18. นายจักรกฤษณ์
19. นายรุ่งชัย
20. นายอาพล
21. นายชัชวาล
22. นายสุพจน์
23. นายเฉลียว
24. ด.ต.โชควิทย์
25. นายเกรียงไกร
26. นายศรีสมรักษ์
27. นายสมบัติ
28. นายสุรชัย
29. นายไชยยง
30. นายคาสิงห์
31. นายสัจจา

ศิริมาศ
สกุลลิขเรศสีมา
มูลสุวรรณ
จันทร์หวร
อวนพล
จุฑาสงฆ์
ปัญญาดี
นรสิงห์
แสงหิรัญ
ศิริบุรี
เจิมจิระ
พลอยกลม
ชินสุวรรณ
มณีสร้อย
บุญจันทร์
กาญจะนะกันโห
ลาภา

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
อัยการจังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
คลังจังหวัดมุกดาหาร
พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แรงงานจังหวัดมุกดาหาร
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
รอง ผอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร (ท)
รักษาการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
แทน ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
แทน พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
แทน ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
เปาวิมาน
แทน ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
สุดนิคม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
พละศรี
แทน โทรศัพท์จังหวัดมุกดาหาร
สุอริยพงษ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ดีวงศ์
แทน นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
พรมดี
นายกเทศมนตรีตาบลดงหลวง
ว่องไว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งขามดงหมู
ผ่องแผ่ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนยาง
ผิวขา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคาชะอี
ไชยกมล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
อาจวิชัย
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ทองขอน
ที่ปรึกษาสภาพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร
วงศ์กิตติธร
นายกสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร

32. นางเด่นดวง
33. นางวิไล
34. นางหวานฉ่า
35. นายม่าย
36. นายบุญเพ็ง
37. นายสมศักดิ์
38. นายอนุรัตน์
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายเอกอมร
๒. นายพิเชฐ
๓. นายสุริยะ
๔. นายสังคม
๕. นายจันทร์พจน์
๖. นายสมยศ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พ.อ.สถาพร
2. นายนิวัฒน์
3. นายชาญณรงค์
4. นายนิคม
5. นายอิสรา
6. นายทวีศักดิ์
7. นางสาวณัฐดา
8. นายสิทธิศักดิ์
9. นางทัศนีย์
10. นางสุวิมล
11. นางณัฐฏ์พัชร
12. นางอินถวา
13. นางสาวอรวรรณ
14. นางประวิชญา
15. นางสาววันวิสา
16. นายจิรายุทธ
17. นางสาวเยาวภา
18. นางสาวชลลดา
19. นายธนันชัย
20. นายเดวิทย์
21. นายพัฒธิยะ
22. นางวันทอง

-2ศรีพรม
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลชะโนดน้อย
สกุลไทย
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลดอนตาล
เมืองโคตร
รองประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลป่งขามดงหมู
ชาลือ
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านโคก
ยืนยง
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลกกแดง
สีบุญเรือง
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
ธรรมประจาจิต หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ
ศรีลาศักดิ์
แสงนิศากร

นายกเทศมนตรีตาบลดอนตาล
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
พิศิษฐอรรถการ ประธานคณะทางานเครือข่ายภาคประชาชนสังคม
ระดับจังหวัดมุกดาหาร
อุปคุณ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร
บุรัตน์
ประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลบ้านเป้า
ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
บุญชู
สงมา
อู๊ดเจริญ
อุทยารักษ์
โพธิ์เงิน
ป้องศรี
สุนันท์
อักษร
ครัวสูงเนิน
เทพรังศิริกุล
นนทะพันธ์
ศรีสะอาด
มงคลสุภา
สุวรรณไตรย์
หล้าตัน
จันรอง
บุระวงศ์
สารวมรมย์
ไกยะวินิจ
เหล่าบุตรศรี
ศรีลาศักดิ์
ศรศิลป์

แทน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ - ภูผายล
หัวหน้าโครงการพัฒนาฯ ห้วยแคน - ห้วยไร่ - ห้วยขาหน้า
แทน เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แทน นายอาเภอเมืองมุกดาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานทรัพยากรบุคคล
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ OSS
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ OSS
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานพิมพ์

-3เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2561 โดยดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
มุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2561 ในวันนี้มีเรื่องให้ ที่ประชุม ก.บ.จ.
พิจารณาให้ ความเห็ นชอบการขอโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดมุกดาหาร จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ กรณีกระทบ
และไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.
มุกดาหาร) ได้ มี การประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่ อวันจันทร์ที่ 3 กั นยายน 2561
ฝ่ ายเลขานุ การฯ ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ฯ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว มี จ านวน
14 หน้าและได้จัดส่งให้ ก.บ.จ.มุกดาหารทุกท่านได้รับทราบและตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งแล้ ว โดยในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ผ่ า นมาได้ มี ม ติ เห็ น ชอบการขอใช้ เ งิ น
งบประมาณเหลื อ จ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3 โครงการ
11 กิจกรรม งบประมาณ 5,026,500 บาท ดังนี้
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร
จานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 3,493,500 บาท
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเข้าแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 1,000,000 บาท
3. โครงการพัฒนาการตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 533,000 บาท
โดยเบื้องต้นยังไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม ฯ จึงนาเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธาน

มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเพิ่มเติมหรือไม่
หากไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

-4ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ฝ่ายเลขานุการ

จังหวัดมุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 22 โครงการงบประมาณ 207,519,900 บาท
จาแนกเป็น
1. งบพัฒนาจังหวัด จานวน 21 โครงการงบประมาณ 199,519,900 บาท
(96.15%) แยกเป็น
- งบลงทุน จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 166,613,500 บาท
(83.51%)
- งบดาเนินงาน จานวน 14 โครงการ งบประมาณ 32,906,400 บาท
(16.49%)
2. งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 1 โครงการ
- งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ 8,000,000 บาท (3.85%)
 การอนุมัติโครงการงบพัฒนาจังหวัดฯ (งบ 199,519,900 บาท)
- อนุมัติโครงการแล้ว จานวน 13 โครงการ 6 กิจกรรม
งบประมาณ 66,023,000 บาท (33.09%)
- ยังไม่อนุมัติ จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 133,496,900 บาท
(66.91%)
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS (ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561)
เบิกจ่ายในภาพรวม จานวน 0.63 ล้านบาท (0.30%) ลาดับที่ 8 ของประเทศ
สาหรับโครงการที่ยังไม่อนุมัติฯ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ขอยกเลิก โครงการ
เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของแบบรู ป รายการสิ่ งก่ อ สร้ า งเพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ ที่ จ ะด าเนิ น การ
ก่อสร้าง จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ประธาน

ขอให้ ส่ วนราชการผู้ รับผิ ดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ อนุ มัติโครงการ
เร่งรัดดาเนินการในการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย หากติดปัญหาในการดาเนิน
โครงการขอให้ แ จ้ ง จั ง หวั ด ทราบ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานโครงการเป็ น ไปด้ ว ย
ความเรี ย บร้ อ ยและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของจั งหวั ด มุ ก ดาหารเป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด สาหรับการดาเนินงานโครงการขอให้คานึงถึงผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ และการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณจะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด การพิ จ ารณาจั ด สรร
งบประมาณของสานักงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

-54.2 การยกเลิกโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
มุกดาหารและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ฝ่ายเลขานุการ

โครงการชลประทานมุกดาหารผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของจั งหวัดมุกดาหาร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แจ้งขอยกเลิ ก
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และขอส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ให้จังหวัดมุกดาหาร จานวน 1 กิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้า
และเพิ่ ม พื้ น ที่ ช ลประทานเพื่ อ ใช้ ในการเกษตรและอุ ป โภค - บริ โ ภค กิ จ กรรม
ก่อสร้างฝายห้วยบางทรายพร้อมอาคารประกอบตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 20,000,000 บาท เนื่องจากพื้นที่ดาเนิน
กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ซึ่งขณะนี้กรมป่าไม้ยังไม่
อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว หากจังหวัดมุกดาหารจะดาเนินกิจกรรมดังกล่าวอาจจะ
เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานโครงการและทาให้ การดาเนิ นโครงการและการ
เบิ กจ่ ายงบประมาณไม่ ส อดคล้ อ งกับ เป้ าหมายการด าเนิ น งานและเป้ าหมายการ
เบิ กจ่ ายที่ รั ฐ บาลกาหนดตามมาตรการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีได้ ดังนั้น โครงการชลประทานมุกดาหารจึงขอยกเลิกโครงการและส่งคืน
งบประมาณตามกิจกรรมดังกล่าวให้จังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน ของประชาชนในพื้ น ที่ ต่ อ ไป จึ ง น ำเรี ย นให้
ที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ฝ่ายเลขานุการ

ในการประชุ ม คณะกรรมการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) ครั้ ง ที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เป็ น ประธานมี ม ติเห็ น ชอบหลั กเกณฑ์ ก ารเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด
โดย อ.ก.บ.ภ. จะพิ จารณาการขอโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายทั้ งกรณี
งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย เฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มี
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรื อพื้ น ที่ดาเนิน การตามระเบียบว่า ด้วยการบริ หาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ แผนบู ร ณาการ พ.ศ. 2559 โดยให้ จั ง หวั ด และ
กลุ่ ม จั งหวัด ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะขอโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการและงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ดาเนินการ ดังนี้

-6กรณี กระทบแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด หรือ หั ว หน้ า
กลุ่ มจั งหวัด น าเสนอเพื่อขอความเห็ นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้ วแต่กรณี
เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแล
ภาค
 กรณีโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด
ที่ น อกเหนื อ จากรายการข้ า งต้ น เมื่ อ ได้ รับ การพิ จ ารณาให้ โอนเปลี่ ย นแปลงให้
ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้ นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้ เปลี่ ยนแปลงโครงการ
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4 แนวทางการจัดทาแผนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค

รอง ผวจ.มห.
เมื่ อ วั น ที่ 26 - 28 ตุ ล าคม 2561 ที่ ผ่ า นมาผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
(นายสุวิทย์ จันทร์หวร) มุกดาหารได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการจัดทาแผนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงทิศทาง
การพั ฒ นาภาค ณ จังหวัดสกลนคร ซึ่งทางคณะผู้ จัดโครงการได้จัดเตรียมข้อมู ล
พื้นฐานของแต่ละจังหวัดเพื่อใช้ในการจัดทาแผนกลุ่มจังหวัด โดยคณะวิทยากรได้ให้
ข้อสังเกตในการจัดทาแผนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ว่า
ส่วนมากเป็ นประเภทฝึกอบรมฯ แผนงานโครงการยังขาดการบูรณาการและการ
เชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ แผนงานโครงการส่วนใหญ่ไม่มี output และ outcome
ที่ชัดเจน โดยข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมของจังหวัดมุกดาหาร เช่น เรื่องอายุเฉลี่ยของ
ประชากรจังหวัดมุกดาหาร ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่าหากเปรียบเทียบกับจังหวัดใน
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด ส าหรั บ เรื่ อ งการค้ า การลงทุ น ตาม
แนวชายแดน และการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้าโขงของกลุ่มจังหวัดสนุกยังเป็นแนวคิด
ในการด าเนิ น โครงการแบบเดิ ม ๆ ซึ่ ง ท าแต่ ใ นภารกิ จ ของส่ ว นราชการไม่ มี
การบู ร ณาการและเชื่ อ มโยงแผนในระดั บ พื้ น ที่ ร ะหว่ า งจั ง หวั ด ในกลุ่ ม จั ง หวั ด
เท่าที่ควร
ฝ่ายเลขานุการ

ในส่วนของการจัดทาแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดทางคณะวิทยากรมีข้อสังเกต
และข้ อ เสนอแนะเรื่ อ งการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของกลุ่ ม จั ง หวั ด เพิ่ ม เติ ม ว่ า
แผนงานโครงการจะต้องมี impact จะต้องหา positioning ของแต่ละจังหวัดภายใน
กลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ ไ ด้ มี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของแผนงาน/โครงการ และให้
กระบวนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดยึดโยงตาม value chain เพื่อให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บางครั้งการนาแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติไม่ได้ย้อนกลับ
ไปดู ห ลั ก การ/เหตุ ผ ลของแผนพั ฒ นากลุ่ ม จังหวั ด ว่ามี วัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ างไร ทั้ งนี้
แผนงานโครงการจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการของ ก.บ.ภ. โดยเฉพาะเรื่อง
การขออนุญาตใช้พื้นที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจกระทบเรื่อง
การบริหารโครงการและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประธาน

-7ในการประชุม กรอ.ภาค ที่ผ่านมาได้มีผู้แทน สศช. ได้ฝากข้อสังเกตในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ไว้ 3 แนวทาง ได้แก่ (1) การพัฒนาด้าน Function (2) การพัฒนา
ด้าน Area และ (3) การพัฒ นาด้าน Agenda และกระทรวงมหาดไทยได้กาหนด
แนวทางการจัดทาแผนเชิงพื้นที่โดยให้คานึงถึง การขับเคลื่อนแผนให้ไปสู่การปฏิบัติ
ตามเป้ าหมายที่ ตั้ ง ไว้ ประกอบกั บ ขณะนี้ ท างสภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ (สศช.) ได้วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นแนวทางในการพัฒนา
ลงไปสู่ ร ะดั บ Function Area และ Agenda โดยแผนงานโครงการจะต้ อ ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดทาแผนงานโครงการจะเป็น จัดทา
เป็นชุดโครงการใหญ่ มีแผนงานโครงการย่อยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ดั ง นั้ น การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด จะต้ อ งตอบสนอง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ กั บ กลุ่ ม จังหวัด และบรรลุ เป้ าหมายของ
จังหวัด ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของ กรอ.จังหวัด หรือความต้องการ
ของประชาชน และภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ชี้เป้าปัญหาและค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
ในเชิงพื้นที่ แผนพัฒนาจังหวัด จึงต้องเป็นแผนของทุกภาคส่วน ซึ่งไม่จาเป็นต้อง
อาศัย งบประมาณจากจังหวัด เพี ยงอย่างเดียว โดยแผนงาน/โครงการอาจจะใช้
งบประมาณส่วนราชการ (Function) งบประมาณของ อปท. และงบประมาณของ
ภาคเอกชนได้ เพื่ อ ให้ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น
(One plan) ในระดับพื้นที่มากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณีไม่มีผลกระทบต่อสาระสาคัญฯ

ฝ่ายเลขานุการ

ส่ว นราชการ/หน่ว ยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แจ้ งขอโอนเปลี่ ย นแปลงรายละเอีย ดกิจ กรรมภายใต้
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ไม่ มี
ผลกระทบต่อสาระสาคัญตามที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบไว้แล้ว จานวน
6 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 93,026,800บาท ดังนี้

ผู้แทน ผอ.โครงการ
ชลประทานมุกดาหาร

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่นให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภค - บริโภค
เดิม กิจกรรม ก่อสร้างฝายบ้านโพธิ์เจริญพร้อมอาคารประกอบ ตาบลชะโนด
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 10,000,000 บาท
ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนเป็น ตาบลคาป่าหลาย
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ผู้แทน นายอาเภอ
เมืองมุกดาหาร

ผอ.แขวงทางหลวง
ชนบทมุกดาหาร

-8ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่นให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อยกมาตรฐานการเกษตร
เดิม กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3
(สายแยก ทล.212 - คุ้มนาติ้ว) ตาบลโพนทราย อาเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 4,900,000 บาท
ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนเป็น ตาบลบางทรายใหญ่
อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสม
กับ สภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการก่อสร้างตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกมาตรฐานการเกษตร จานวน 2 กิจกรรม
งบประมาณ 45,300,000 บาท ดังนี้
1.1 เดิม กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายบ้านนาสะเม็ง - บ้านนาม่วง อาเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร
งบประมาณ 18,000,000 บาท
ขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง โดยขอ
ปรั บ ลดระยะทางเป็ น 3.583 กิ โ ลเมตร ในวงเงิ น งบประมาณ หลั ง โอน
เปลี่ยนแปลง จานวน 15,200,000 บาท (ปรับลด 2,800,000 บาท)
1.2 เดิม กิจกรรม ปรับปรุงถนนบ้านโนนสังข์ศรี - บ้านหนองเอี่ยนดง อาเภอ
คาชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 5.750 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
งบประมาณ 27,300,000 บาท
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง โดยขอ
ปรั บ ลดระยะทางเป็ น 4.978 กิ โ ลเมตร ในวงเงิ น งบประมาณ หลั ง โอน
เปลี่ยนแปลง จานวน 25,620,000 บาท (ปรับลด 1,680,000 บาท)
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
แรงงาน ผู้ประกอบการ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
จานวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 32,600,000 บาท
เดิม กิจกรรม ปรับปรุงถนนสาย มห. 3022 แยก ทล.212 - บ้านโคกหินกอง
อาเภอนิคมคาสร้อย, อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 8.100 กิโลเมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร งบประมาณ 32,600,000 บาท
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง โดยขอ
ปรั บ ลดระยะทางเป็ น 4.397 กิ โ ลเมตร ในวงเงิ น งบประมาณ หลั ง โอน
เปลี่ยนแปลง จานวน 26,710,000 บาท (ปรับลด 5,890,000 บาท)

ผู้แทน เกษตรจังหวัด
มุกดาหาร

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการจาแนก
ประเภทงบรายจ่ายที่ ส านั กงบประมาณก าหนด โดยไม่ มีผ ลท าให้ เปลี่ ยนแปลง
วัตถุป ระสงค์รายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม จานวน 3 โครงการ งบประมาณ
226,800 บาท ดังนี้

-91. โครงการพัฒ นาและส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่ มมูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์ ทาง
การเกษตร กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว จานวน 180,000 บาท
เดิม ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ จานวน 180,000 บาท
ใหม่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ จานวน 50 คน ๆ ละ 15 วัน ๆ
ละ 240 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และผู้ประกอบการด้านการเกษตร
ของจังหวัดมุกดาหาร จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 28,800 บาท ดังนี้
2.1 กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากลุ่ ม ยุ ว เกษตรกรในโรงเรี ย น
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา
เดิม ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ จานวน 12,480 บาท
ใหม่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ จานวน 26 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ
240 บาท เป็นเงิน 12,480 บาท
2.2 กิ จกรรม ส่ งเสริม เศรษฐกิจ พอเพี ยงในชุม ชน ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เดิม ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ จานวน 16,320 บาท
ใหม่ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางในประเทศ จ านวน 17 คน ๆ ละ
4 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 16,320 บาท
3. โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรม การยกระดับและพัฒนาสิ่ งบ่งชี้ ทางภู มิศาสตร์ (Geographical
Indication : GI)
เดิม ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ จานวน 18,000 บาท
ใหม่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ จานวน 15 คน ๆ ละ 5 วัน ๆ
ละ 240 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์
1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 24 หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีอานาจโอนและ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบ
รายจ่ายใด ๆ ภายในแผนงบประมาณเดียวกัน
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนบูรณการ
พ.ศ. 2559
ข้ อ 12 ในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของโครงการ กิ จกรรม หรือ รายการของแผนการปฏิ บั ติ งานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในแผนงาน
บูรณาการ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถ
กระทาได้ โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ

- 10 3. หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวัน ที่ 26
พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การบริห ารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 2
สาหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการตามนัยข้อ 12 ของระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็น
กรณี ข องการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดที่ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนด ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถพิจารณาดาเนินการได้
โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ ดังนี้
3.1 การแก้ ไ ขข้ อ ความที่ พิ ม พ์ ค ลาดเคลื่ อ น ตกหล่ น ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
ข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
3.2 การเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนด โดยไม่มีผลทาให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ
รายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
3.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ชนิด จานวน คุณ ลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์
การใช้งาน (Capacity) ของรายการครุภัณฑ์ลดลง หรือไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลง
ประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
3.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดาเนินการก่อสร้าง หรือมีผลทาให้ประโยชน์การใช้
งานเพิ่มขึ้น หรือไม่ทาให้ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสาคัญ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว ต้องไม่มีผลทาให้ต้องเพิ่ม วงเงิน
งบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
4. หลักเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมติในการ
ประชุ ม ก.บ.ภ. ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2561 กรณี โ อน
เปลี่ ย นแปลงโครงการและงบประมาณของจั งหวั ด หรือ ของกลุ่ ม จั งหวัด ที่ ไม่ มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการของ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อได้รับการพิจารณาให้โอน
เปลี่ยนแปลง ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ.
ที่ ก ากั บ ดู แลภาค ทราบภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น ไตรมาสที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ให้
เปลี่ยนแปลงโครงการ
ข้อพิจารณา
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณี ดั งกล่ าว เป็ น ไปตาม ข้อ 24 ของระเบี ย บว่าด้ ว ยการบริห ารงบประมาณ
พ.ศ. 2548 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม และไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ เป้ า หมายโครงการ
กิจ กรรม หรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบี ยบว่าด้วยการบริห ารงบประมาณ
รายจ่ายสาหรับแผนบูรณการ พ.ศ. 2559 และตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
เกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติต ามระเบี ยบว่าด้ ว ยการบริห ารงบประมาณรายจ่ายส าหรับ

- 11 แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ซึ่งจังหวัดสามารถดาเนินการได้ โดยไม่ต้องขอ
ทาความตกลงกับ ส านั กงบประมาณและรายงานการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวให้
อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติ
ให้ เปลี่ย นแปลงโครงการ พร้อมทั้งส่งส าเนาการขอโอนเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวให้
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายกรณีไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าว
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 6 โครงการ 9 กิ จ กรรม งบประมาณ
93,026,800 บาท โดยปรับลดงบประมาณ 10,370,000 บาท คงเหลือวงเงิน
ภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน 82,656,800 บาท
5.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณีมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปี

ฝ่ายเลขานุการ

ผอ.แขวงทางหลวง
ชนบทมุกดาหาร

ส่ว นราชการ/หน่ว ยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แจ้งขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีผลกระทบต่อสาระสาคัญตามที่สานักงบประมาณให้
ความเห็นชอบไว้ และไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2 โครงการ/กิจ กรรม งบประมาณ
40,920,000 บาท ดังนี้
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณีมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเดิมเพื่อไปดาเนินโครงการใหม่
เดิม
โครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวกเข้ า แหล่ ง
ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
กิ จ กรรม ปรั บ ปรุงถนนทางเข้ าและภายในอุ ท ยานสมเด็ จ ย่ า อ าเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 2.540 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร
งบประมาณ 10,620,000 บาท
หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ใหม่
 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกมาตรฐานการเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวง - บ้านนาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ระยะทาง 2.655 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ
1.00 เมตร
งบประมาณ 10,620,000 บาท
หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

- 12 เนื่ อ งจากกิ จ กรรมเดิ ม ได้ มี ห น่ ว ยงานในพื้ น ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมไปแล้ ว
จึ งขอโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อมาดาเนินโครงการที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดมุกดาหาร
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่ อ งจากสภาพถนนสายบ้ า นหนองแวง บ้ า นนาโสก อ.เมื อ งมุ ก ดาหาร จ.มุ ก ดาหาร ในปั จ จุ บั น มี ค วามช ารุ ด เสี ย หาย
อย่างหนั กทาให้ การสัญ จรไปมาของประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ในการขนส่ งสิ นค้า
ทางการเกษตรไม่ได้รับความสะดวก และปลอดภัย ประชาชนในได้ร้องเรียนสภาพ
ปัญ หาที่เกิดขึ้นไปที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมุกดาหารและศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
เมื อ งมุ ก ดาหาร เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนในพื้ น ที่ ดั งนั้ น จึงขอโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานและสิ่ งอานวย
ความสะดวกเข้าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรม ปรับปรุงถนนทางเข้า
และภายในอุทยานสมเด็จย่า อาเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 2.540
กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร งบประมาณ 10,620,000 บาท
เพื่ อ มาด าเนิ น โครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ยกมาตรฐานการเกษตร
กิ จ กรรมปรั บ ปรุ งถนนสายบ้ า นหนองแวง - บ้ า นนาโสก อ.เมื อ ง จ.มุ ก ดาหาร
ระยะทาง 2.655 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00
เมตร ในวงเงิ น งบประมาณ 10,620,000 บาท ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่แทน
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ โ อนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี มี ผ ลกระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกมาตรฐาน
การเกษตร กิ จกรรมปรับ ปรุ งถนนสายบ้ า นหนองแวง - บ้า นนาโสก อ.เมือ ง
จ.มุกดาหาร ระยะทาง 2.655 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 1.00 เมตร ในวงเงินงบประมาณ 10,620,000 บาท
2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฝ่ายเลขานุการ

เนื่ อ งจากโครงการชลประทานมุ ก ดาหารแจ้ ง ขอยกเลิ ก และส่ ง คื น
งบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตร
และอุปโภค - บริโภค กิจกรรม ก่อสร้างฝายห้วยบางทรายพร้อมอาคารประกอบ
ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมื อ งมุ ก ดาหาร จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร งบประมาณ
20,000,000 บาท เนื่องจากติดปัญหาการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ประกอบกับ
มีงบประมาณรายจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลง จานวน 10,370,000 บาท รวมเป็น
งบประมาณทั้งสิ้น 30,370,000 บาท ดังนั้น แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมุกดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 30,370,000 บาท เพื่อไปดาเนิน โครงการ/
กิจ กรรมที่ไม่ อยู่ ในแผนปฏิ บั ติราชการประจาปี ของจังหวัดมุ กดาหาร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐานเพื่ อ ยกมาตรฐาน

- 13 การเกษตร กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายบ้านด่านยาว ตาบลนากอก - บ้านนาอุดม
ตาบลนาอุดม อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 8.563 กิโลเมตร
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร งบประมาณ
30,300,000 บาท
หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ผอ.แขวงทางหลวงชนบท
เนื่องจากถนนสายบ้านด่านยาว ตาบลนากอก - บ้านนาอุดม ตาบลนาอุดม
มุกดาหาร
อาเภอนิ คมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ผิ วจราจรชารุด
เสียหายอย่างหนัก ทาให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไป
มา ประกอบกับสภาพถนนมีก่อสร้างมาเป็นระยะเวลา 15 ปี และอยู่ในพื้นที่ป่าไม้
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดมุกดาหารเคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อซ่อมแซมถนนดังกล่าว
แต่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ เนื่ อ งจากขณะนั้ น ยั งไม่ ได้ รับ อนุ มั ติ ให้ ใช้ พื้ น ที่ จ าก
กรมป่ าไม้ ซึ่ งในปั จ จุ บั น กิ จ กรรมดั งกล่ าวได้ รับ อนุ มั ติ ให้ ใช้ พื้ น ที่ จากกรมป่ าไม้
เรีย บร้ อยแล้ ว ตามหนั งสื อ กรมป่ าไม้ ที่ ทส 1602.54/11581 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2561 เรื่อง กรมทางหลวงชนบท ขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวน
แห่ งชาติป่ าดงบังอี่ แปลงที่ สาม เพื่ อซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านด่านยาว บ้านนาอุดม จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
ที่ผ่ านมามีป ระชาชนในพื้นที่ 3 ตาบล 14 หมู่บ้าน 900 กว่าราย ได้ร้องเรียน
ไปยังศูนย์ดารงธรรมและสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ปรับปรุง
ถนนเส้นทางดังกล่าว เนื่องจากมีความชารุดทรุ ดโทรมอย่างมาก ดังนั้น แขวงทาง
หลวงชนบทมุกดาหารจึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 30,300,000 บาท เพื่อดาเนินโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตร กิจกรรม ปรับปรุงถนนสาย
บ้ านด่ านยาว ต าบลนากอก - บ้ านนาอุด ม ต าบลนาอุด ม อาเภอนิ ค มค าสร้อ ย
จั งหวั ด มุ ก ดาหาร ระยะทาง 8.563 กิ โ ลเมตร ผิ ว จราจรกว้ า ง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร งบประมาณ 30,300,000 บาท
ฝ่ายเลขานุการ

ระเบียบ/หลักเกณฑ์
1.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 24 หั วหน้าส่วนราชการหรือหั วหน้าหน่วยงานรัฐวิส าหกิจมีอานาจโอนและ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบ
รายจ่ายใด ๆ ภายในแผนงบประมาณเดียวกัน
กรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่อ
หน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาท
ข้อ 27 การโอนและหรือเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ ได้รับ การ
จัดสรรงบประมาณนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณ

- 14 -

2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนบูรณการ
พ.ศ. 2559
ข้ อ 10 ในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง แผนการ
ปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผลทาให้ เป้าหมายโครงการหรือ
กิ จ กรรมของแผนงานบู ร ณาการเปลี่ ย นแปลงไปในสาระส าคั ญ จากที่ ส านั ก
งบประมาณได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบไว้แ ล้ ว ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณเสนอเรื่อ งต่ อ
หน่ ว ยงานเจ้ า ภ าพ เพื่ อ หน่ ว ยงานเจ้ า ภ าพเสนอขอความเห็ น ชอบจาก
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ก่อนส่งให้สานักงบประมาณพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อ 15 ในกรณี ที่ มีค วามจาเป็ น ต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบู รณาการภายใต้
แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดาเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ ายส าหรับ โครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใต้แผนการปฏิบั ติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ
(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจาก
การจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
(3) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่หมดความจาเป็นในการใช้จ่ายไม่ว่าด้วยเหตุใด
(4) กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนินโครงการ กิจกรรม หรือรายการอื่นที่อยู่
ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แต่มิได้รับการจัดสรร
งบประมาณ
การโอนงบประมาณรายจ่ า ยตามวรรคหนึ่ ง (1) (3) และ (4) ให้ ห น่ ว ยรั บ
งบประมาณแจ้งหน่วยงานเจ้าภาพทราบและให้ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
ข้อพิจารณา
การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 กรณีดังกล่าวเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยเกินสิบล้านบาท จะต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณตามข้อ 27
ของระเบี ย บ ว่าด้ วยการบริห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
ประกอบกั บ การโอนเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าวมี ผ ลกระทบต่ อ เป้ า หมายโครงการ
กิจกรรม หรือรายการเปลี่ ยนแปลงไปในสาระส าคัญ ตามที่ส านักงบประมาณให้
ความเห็นชอบไว้แล้วตามข้อ 10และข้อ 15 (1) (3) และ (4) ของระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนบูรณการ พ.ศ. 2559ซึ่งจังหวัดจะต้อง
ดาเนิ นการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และขอ
ความเห็ น ชอบการโอนเปลี่ ย นแปลงจาก อ.ก.บ.ภที่ ก ากั บ ดู แ ลภาค และแจ้ ง
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อรวบรวมเสนอขอ
ความเห็ น ชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะกากับดูแล

- 15 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวั ดแบบูรณาการ ก่อนส่ง
ให้สานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย กรณีมีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
มุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าว
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน

อนุ มั ติ ให้ โอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่ อ ไปด าเนิ น โครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐานการเกษตร กิจกรรม ปรับปรุงถนนสายบ้านด่านยาว ตาบลนากอก บ้านนาอุดม ตาบลนาอุดม อาเภอนิค มคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง
8.563 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 1.00 เมตร งบประมาณ 30,300,000 บาท โดยมี แขวงทางหลวงชนบท
มุกดาหาร เป็นหน่วยดาเนินการ
เรื่องอื่น ๆ
ให้อาเภอจัดทาแผนอาเภอตามแนวคิด One plan เพื่อบูรณาการแผนงาน/
โครงการในระดับอาเภอ โดยเชิญส่วนราชการที่มีแผนในระดับอาเภอเข้าร่วมหารือ
แนวทางในการจัดทาแผนอาเภอตลอดจนกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ

รอง ผวจ.มห.
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(นายสุวิทย์ จันทร์หวร) และการถ่ า ยโอนทรั พ ย์ สิ น ของส่ ว นราชการให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการกระจายอานาจฯ ระดับจังหวัด เพื่อทราบและใช้เป็น
ข้อมูลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทน ที่ปรึกษา
ก.บ.จ.มุกดาหาร

มีเรื่องนาเรียนให้ที่ประชุมทราบจานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. เรื่องของปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน ภายในวันที่ 31 มกราคม
2562 ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนจะต้องลดลง
2. แนวคิ ด ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด ารงธรรมเคลื่ อ นที่ โดยตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน 2561 จะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเคลื่อนที่ ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน
ทุกตาบลของจังหวัด ซึ่งจะได้ขอความร่วมมือในการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

รอง ผอ.รมน.ม.ห. (ท)

ขอความร่ว มมื อ ส่ ว นราชการในการด าเนิ น การเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ า ดงบั งอี่ จ านวน
1,097 ไร่ โดยที่ผ่ านมาทาง กอ.รมน.จั งหวัด ม.ห. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ได้ดาเนินการทวงคืนพื้นที่ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดหารรับผิดชอบในการทวงพื้นที่ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 และ
แปลงที่ 3 และขอฝากเรื่อ งการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ น อกระบบให้ เกิ ด การบู รณาการ
ร่วมกัน สาหรับเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมเคลื่อนที่ทาง กอ.รมน.จั งหวัด ม.ห.
ได้จัดให้มีรถหอกระจายข่าวเคลื่อนที่เข้าไปในทุกพื้นที่แล้ว

