คำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรจังหวัดมุกดำหำร (ก.บ.จ.มุกดำหำร)
ที่ 175/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ได้มำจำกงบประมำณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จังหวัดมุกดำหำร
--------------------------------ตามคาสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1842/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) เพื่อทาหน้าที่วางแนวทางปฏิบัติและอานวยการ
ให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) กาหนด โดยสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่มอบหมาย นั้น
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการวินิจฉัย) เกี่ยวกับแนวทางการโอนพัสดุที่ ได้มาจาก
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการยืมใช้พัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งานได้ ซึ่งคณะกรรมการ
วินิจฉัย ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 เรี ยบร้ อยแล้ ว ดั งนั้ น เพื่ อให้ การบริ หารจั ดการทรั พย์ สิ น ที่ ไ ด้ ม าจาก
งบประมาณของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินดังกล่าว อาศัยอานาจคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร ตามคาสั่ง
จังหวัดมุกดาหาร ที่ 1842/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จึงแต่งตั้งคณะทางานการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (กลุ่มภารกิจด้านสังคมและกิจการพิเศษ) หัวหน้าคณะทางาน
1.2 ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
คณะทางาน
1.3 คลังจังหวัดมุกดาหาร
คณะทางาน
1.4 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
คณะทางาน
1.5 ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
คณะทางาน
1.6 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
คณะทางาน
1.7 เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
คณะทางาน
1.8 สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
คณะทางาน
1.9 ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
คณะทางาน
1.10 ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร คณะทางาน
/1.11 ผู้อานวยการ...

-21.11 ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1.12 ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
1.13 ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
1.14 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
1.15 หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
1.16 ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
1.17 ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำนำจหน้ำที่
2.1 กาหนดขั้นตอน/วิธีการ และกากับติดตามการโอนทรัพย์สิ นคุณภาพดี ที่ได้มาจากงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กาหนด
2.2 พิจารณากลั่นกรองการโอนทรัพย์สินฯ ที่มีการจัดทาเอกสารประกอบการโอนทรัพย์สินฯ และ
รวบรวมบัญชีการโอนทรัพย์สิน ฯ ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.มุกดาหาร) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
2.3 ให้คาแนะนาและติดตามผลการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/อาเภอ
2.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.
มุกดาหาร) มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

ด่วนที่สุด

ที่ มห 0017.2/ว 453

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิวิธสุรการ มห 49000
18 มกราคม 2562

เรื่อง

การแต่งตั้งคณะทางานการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้ มาจากงบประมาณของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ที่ 175/2562
ลงวันที่ 18 มกราคม 2562

จานวน 1 ฉบับ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้ขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการวินิจฉัย) เกี่ยวกับแนวทาง
การโอนพัสดุที่ได้มาจากงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการยืมใช้พัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถ
ใช้งานได้ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้ น เพื่ อให้ การบริ หารจัดการทรัพย์ สิ นที่ได้ มาจากงบประมาณของจังหวัดและกลุ่ ม จั งหวั ด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคาสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จั ง หวั ด มุก ดาหาร (ก.บ.จ.มุ กดาหาร) แต่ง ตั้ ง ท่ านเป็น คณะทางานการบริห ารจั ดการทรั พย์ สิ น ที่ ได้ ม าจาก
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และ
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3
ศาลากลางจั งหวัดมุกดาหาร เพื่อซักซ้ อมความเข้าใจและกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานในการบริ ห ารจั ดการ
ทรัพย์สินฯ ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลาง กาหนดต่อไป
จึ งเรี ย นมาเพื่อทราบและดาเนินการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โ หลดเอกสารสิ่ งที่ส่ ง มาด้ว ยได้ที่
www.mukdahan.go.th หัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร”
ขอแสดงความนับถือ

สานักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร./โทรสาร 042-611330, มท. 49108
email : yuthasat.muk@gmail.com

บัญชีแจกจ่ำยหนังสือ
จังหวัดมุกดำหำร ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 453 ลงวันที่ 18 มกรำคม 2562
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะทำงำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ได้มำจำกงบประมำณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดมุกดำหำร
**********************
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (นายสุวิทย์ จันทร์หวร)
2. ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
3. คลังจังหวัดมุกดาหาร
4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
5. ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
7. เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
8. สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
9. ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
10. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
11. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
12. ผู้อานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
13. ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
14. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
15. หัวหน้าสานักงานจังหวัดมุกดาหาร
16. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
17. ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
**********************

