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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/๒๕63
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
*********************
รายชื่อ ก.บ.จ. ที่มาประชุม
๑. นายสยาม ศิริมงคล
๒. นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี
๓. นายวรากร ปานเพชร
๔. นายธนพัฒน์ สุระนรากุล
๕. นางปฐมาภรณ์ แพงดี
๖. นายสุรชัย สูตรสุวรรณ
๗. นายชิตชัย อินทรพาณิชย์
๘. นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์
๙. นางณัฐริกา ส่งศิริบุญสิทธิ์
๑๐. นางสาวปภังกร ปิติเที่ยงบุญ
๑๑. นางสาวแสงดาว อารีย์
๑๒. นายคมสัน นิลยองตระกูล
๑๓. นายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์
๑๔. นายสุคนธ์ ศรีนา
๑๕. นายดนุ สิทธิกานต์
๑๖. นายสงวน จุรีมาศ
๑๗. นายธวัช อินเกตุ
๑๘. นายวรพจน์ บุพศิริ
๑๙. นายเดํนชัย ไตรยะถา
๒๐. นายเรืองยศ หนานพิวงศ์
๒๑. นายธนฤทธิ์ ผาสุก
๒๒. นายประณต ดานี
๒๓. นายประมวล จันทรบุตร
๒๔. นายอิศเรศ เหมะธุลิน
๒๕. นายพนมไพร ชัยยะ
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

นายมงคล ตันสุวรรณ
นายณัฐพล สุริยนต์
นางเอมอร อุ่นคา
นางสาวณัฏฐ์นรี สัจจานันท์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธาน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครพนม
แทน ปลัดจังหวัดนครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
แทน ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
คลังจังหวัดนครพนม
แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
แทน พาณิชย์จังหวัดนครพนม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานนครพนม
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
แทน นายกเทศมนตรีตาบลธาตุพนม
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจสามารถ
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
ประธานเครือข่ายหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนครพนม
แทน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนม
แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม
ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
แทน ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครพนม
แทน ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดนครพนม
ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครพนม
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดนครพนม
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ก.บ.จ. ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์) ติดภารกิจ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นางวิภา ธูสรานนท์) ช่วยราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๓. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายชาตรี จันทร์วีระชัย) ติดภารกิจ
๔. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
๕. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครพนม
๖. รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม (ฝ่ายทหาร)
๗. พัฒนาการจังหวัดนครพนม
๘. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
๙. ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่นาโขง เขตนครพนม
๑๐. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
๑๑. ผู้อานวยการสานักงานบริการลูกค้า กสท นครพนม
๑๒. นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
๑๓. นายกองค์การบริหารสํวนตาบลพิมาน
๑๔. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านแพง
๑๕. นายกเทศมนตรีตาบลเรณูนคร
๑๖. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดนครพนม
๑๗. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
๑๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
๑๙. ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนม
๒๐. นางสุภาพ เลื่อมใส ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์บ้านแพง
๒๑. นายปราโมทย์ แสงสว่าง ผู้แทน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรจังหวัดนครพนม
๒๒. ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
๒๓. ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเดชา พลกล๎า
๒. นายรํมไม๎ นวลตา
๓. นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง
๔. วําที่ร๎อยตรี เอกวัฒนา คงคาน๎อย
๕. นายภานุวัฒน์ อิ่นแก๎วถา
๖. นายสุพจน์ ผิวดา
๗. นายนิรัญ นามดี
๘. นางสาวฉันทพิชญา ผสมวงศ์
๙. นางสาวพรรณอนงค์ วงศ์เสนา
๑๐. นายธีระศักดิ์ มีชัย
๑๑. นายธรณินทร์ นวลใย
๑๒. นายนฤชา ฮํมป่า
๑๓. นายณัฐดนัย วรรณวงษ์
๑๔. นายกุลพัทธ์ ชูสังข์
๑๕. นายโกศล วงษ์จันทร์

หัวหน๎าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
เกษตรจังหวัดนครพนม
ผู๎อานวยการโครงการสํงน้าและบารุงรักษาน้าก่า
นายอาเภอวังยาง
แทน นายอาเภอเมืองนครพนม
แทน นายอาเภอธาตุพนม
แทน นายอาเภอโพนสวรรค์
เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โครงการชลประทานนครพนม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โครงการสํงน้าและบารุงรักษาน้าก่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดนครพนม
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัดนครพนม
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน และ
ดาเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

จังหวัดมีประเด็นนาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม เพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
(1) การยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(2) การยกเลิกโครงการ การบอกเลิกสัญญาและแจ๎งเป็นผู๎ทิ้งงานโครงการ และ
การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการแก๎ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล๎งและอุทกภัยในจังหวัดนครพนม ตาม
งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสารองจําย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
(3) พิ จารณาให๎ ความเห็ นชอบการเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(4) พิจารณาให๎ความเห็น ชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจําย
ตามแผนปฏิบั ติราชการประจาปีของจั งหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(กรณีการพิจารณาโครงการทดแทนที่ยกเลิกและสํงคืนงบประมาณ)
จึงได๎เชิญ ก.บ.จ. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕63

ประธาน

ตามที่ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม
ได๎มีการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕63 นั้น
ฝ่ายเลขานุการได๎จัดทารายงานการประชุมดังกลําวเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งได๎
จัดสํงให๎คณะกรรมการทุกทํานทราบเพื่อตรวจสอบแล๎ว หากทํานใดมีความประสงค์จะ
แก๎ไข/เปลี่ ยนแปลง ให๎ แจ๎งที่ประชุมทราบ หากไมํมีการขอแก๎ไข/เปลี่ ยนแปลง ขอให๎
คณะกรรมการฯ ได๎พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลําว

มติที่ประชุม :

ก.บ.จ. รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ๒๕63
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563
นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครพนม
 หนํ ว ยงานที่ไ ด๎รับ จัด สรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอขอยกเลิ กกิจกรรม จานวน 2
โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 2,380,000 บาท ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ผลผลิต โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1 โครงการส่ ง เสริ ม และยกระดั บ
2,000,000
งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
สาคัญของจังหวัดนครพนม
1.1 กิ จ กรรม สํ ง เสริ ม งานประเพณี
1,000,000 สานักงานการทํองเที่ยว
สงกรานต์รื่นรมย์ ถนนข๎าวปุ้น
และกีฬาจังหวัด
นครพนม
1.2 ผลผลิต โครงการพัฒนาด๎านการ
1,000,000
อาเภอเรณูนคร
ทํองเที่ยวและบริการ
กิจกรรม จัดงานสงกรานต์เรณูนคร
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ผลผลิต โครงการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
380,000
สานักงานพาณิชย์
ด้านการค้า การลงทุน จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
กิจกรรม ประชุมหารือเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ และลดอุปสรรคทาง
การค้า

เหตุผลความจาเป็น

ยกเลิ ก กิ จ กรรม เนื่ อ งจาก
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
17 มีนาคม 2563 เห็นชอบ
มาตรการเรํงดํวนในการป้องกัน
วิ ก ฤตการณ์ จ ากโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัส โคโรนา 2019 โดยให๎
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ที่เกี่ยวข๎อง งดกิจกรรมรวมคน
จานวนมากที่มีความเสี่ ยงสู ง
ตํอการแพรํระบาดของโรคโควิด
19 และมีมติเลื่อนวันหยุด
สงกรานต์ (13 - 15 เมษายน
2563)
ยกเลิ ก กิ จ กรรม เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ ร ะบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
สํงผลให๎ไมํสามารถจัดการประชุม
ดั งกลํ า ว ซึ่ งมี ก ลุํ ม เป้ า หมาย
ประกอบด๎ ว ย ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนของไทย สปป.ลาว
และเวียดนามได๎

มติที่ประชุม :
รับทราบ การขอยกเลิกโครงการตามเหตุผลความจาเป็น ของหน่วยงาน
จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 2,380,000 บาท โดยให้จังหวัดนครพนมพิจารณาโครงการ
ทดแทนโครงการที่ยกเลิกต่อไป
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3.2 การยกเลิกโครงการ การบอกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานโครงการ และ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจาก
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด นครพนม ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครพนม
 โครงการที่หน่วยงาน/อาเภอ ขอยกเลิก จานวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ
1,092,500 บาท ดังนี้
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ
ขุดเจาะบํอบาดาล บ๎านโพนสนุก หมูํที่ 2 ตาบลสีชมพู
อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

2

ขุดเจาะบํอบาดาลบ๎านเหลําภูมี หมูํที่ 7
ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม

3

ขุดเจาะบํอบาดาลบ๎านดอนปอ หมูํที่ 14
ตาบลเหลําพัฒนา อาเภอนาหว๎า จังหวัดนครพนม

4

ขุดลอกหนองเดิ่นเพื่อจัดทาธนาคารน้าใต๎ดิน หมูํที่ 3
บ๎านสร๎างหิน ตาบลนาราชควาย จังหวัดนครพนม
รวม 4 โครงการ

หน่วยดาเนินการ
สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดนครพนม
สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดนครพนม
สานักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดนครพนม
อาเภอ
เมืองนครพนม

งบประมาณ
212,500

เหตุผลขอยกเลิกโครงการ
เข๎าดาเนินแล๎วปรากฏวํา
น้าใต๎ดินมีปริมาณไมํได๎
ตามข๎อกาหนดสัญญาจ๎าง

212,500

เข๎าดาเนินแล๎วปรากฏวํา
น้าใต๎ดินมีปริมาณไมํได๎
ตามข๎อกาหนดสัญญาจ๎าง

212,500

เข๎าดาเนินแล๎วปรากฏวํา
น้าใต๎ดินมีปริมาณไมํได๎
ตามข๎อกาหนดสัญญาจ๎าง

455,000

ขุดพบชั้นหินดินดาน
ทาให๎ไมํสามารถขุดตํอไปได๎

1,092,500

 โครงการที่บอกเลิกสัญญาและแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน จานวน 9 โครงการ รวม
งบประมาณ 2,625,100 บาท ดังนี้
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ
ขุดเจาะบํอบาดาล บ๎านศรีบญ
ุ เรือง หมูํที่ 11 ตาบลพระกลางทุํง อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม

2

ขุดเจาะบํอบาดาลบ๎านดงป่ายูง หมูํที่ 9 ตาบลนาถํอน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม

3

ขุดลอกห๎วยเตย บ๎านศรีบุญเรือง หมูํที่ 7 ตาบลเรณู อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
ขุดลอกหนองมะแปป บ๎านหนองมะแปปน๎อย หมูํที่ 12 ตาบลเรณูใต๎
อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ขุดลอกหนองสระพัง บ๎านโคกเจริญ หมูํที่ 6 ตาบลหนองยํางชิ้น อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
ขุดลอกหนองแหน หมูํที่ 8 บ๎านนาสะเดา ตาบลนาขาม อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม

4
5
6

หน่วยดาเนินการ
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครพนม
สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครพนม
อาเภอเรณูนคร

งบประมาณ
212,500

อาเภอเรณูนคร

478,000

อาเภอเรณูนคร

309,900

อาเภอเรณูนคร

289,000

212,500
439,000

6
ลาดับ
7
8
9

ชื่อโครงการ
ขุดลอกหนองทํม บ๎านนาคอย หมูทํ ี่ 5 ตาบลหนองยํางชิ้น อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
กํอสร๎างฝายน้าล๎นห๎วยบง (จุดที่1) บ๎านโนนงาม หมูํที่ 5 ตาบลอุํมเหม๎า
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
กํอสร๎างฝายน้าล๎นห๎วยบง (จุดที่2) บ๎านโนนงาม หมูํที่ 5 ตาบลอุํมเหม๎า
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
รวม 9 โครงการ

หน่วยดาเนินการ
อาเภอเรณูนคร

งบประมาณ
204,200

อาเภอธาตุพนม

240,000

อาเภอธาตุพนม

240,000
2,625,100

 โครงการที่หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ กรณี การเปลี่ยนแปลง
ที่ไมํกระทบตํอวัตถุประสงค์และกลุํมเป้าหมายของโครงการ จานวน 41
โครงการ งบประมาณ 16,266,800 บาท เป็น 41 โครงการ งบประมาณ
14,050,358 บาท ดังนี้
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สรุปการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครพนม
ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)

อาเภอโพนสวรรค์ จานวน 2 โครงการ
1.ขุดลอกสระหลวงหนองจิกเปา หมู่ที่ 1 บ้านค้อ
ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
กว้าง 20 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอโพนสวรรค์

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
399,300 ขุดลอกสระหลวงหนองจิกเปา หมู่ที่ 1 บ้านค้อ
ตาบลบ้านค้อ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
กว้าง 30 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอโพนสวรรค์

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
399,300 สภาพพื้นที่ไม่สามารถขุดได้ตามรูปแบบ
รายการ เนื่องจากขุดพบชั้นหินแข็งมากโดย
ชาวบ้านได้รบั ประโยชน์และไม่กระทบต่อ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เดิม

2.ขุดลอกห้วยต้ายตอนล่าง หมู่ที่ 7 บ้านทรายคา
ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
กว้าง 20 เมตร ยาว 310 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,640 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอโพนสวรรค์

500,000 ขุดลอกห้วยต้ายตอนล่าง หมู่ที่ 7 บ้านทรายคา
ตาบลโพนจาน อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
กว้าง 14 เมตร ยาว 345 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,640
ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอโพนสวรรค์

500,000 แบบรูปรายการไม่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านชี้แนวเขต
คลาดเคลื่อนโดยชาวบ้านได้รบั ประโยชน์และ
ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดิม

อาเภอท่าอุเทน จานวน 2 โครงการ

488,200 ขุดลอกห้วยนา หมู่ที่ 6 ตาบลรามราช อาเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กว้าง 10 เมตร
ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 8,550ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอท่าอุเทน

326,500 แบบรูปรายการไม่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านชี้แนวเขต
คลาดเคลื่อนโดยชาวบ้านได้รบั ประโยชน์
และไม่กระทบต่อเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เดิม

1.ขุดลอกห้วยนา หมู่ที่ 6 ตาบลรามราช อาเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กว้าง 10 เมตร ยาว 900
เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,825 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอท่าอุเทน

หมายเหตุ
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
2.ขุดลอกห้วยคางัว หมู่ที่ 8 ตาบลรามราช อาเภอท่าอุ
เทน จังหวัดนครพนม กว้าง 10 เมตร ยาว 900 เมตร
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
11,812.50 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอท่าอุเทน

อาเภอศรีสงคราม จานวน 1 โครงการ
1.ขุดลอกหนองสุรโิ ย บ้านเซียงเซา หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านเอื้อง
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้างเฉลี่ย 30
เมตร ยาว 178 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุด
ไม่น้อยกว่า 11,812.50 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอศรีสงคราม

อาเภอเมืองนครพนม จานวน 2 โครงการ
1.โครงการขุดลอกลาห้วยผึ้ง บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านผึ้ง
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ขนาดกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร
ยาว 816.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,877.50 ลูกบาศก์
เมตร หน่วยดาเนินการ อาเภอเมืองนครพนม

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
473,600 ขุดลอกห้วยคางัว หมู่ที่ 8 ตาบลรามราช อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม กว้าง 10 เมตร ยาว 240 เมตร ลึกเฉลี่ย
3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,818 ลูกบาศก์
เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอท่าอุเทน

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
228,000 แบบรูปรายการไม่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านชี้แนวเขต
คลาดเคลื่อนโดยชาวบ้านได้รบั ประโยชน์
และไม่กระทบต่อเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เดิม

498,400 รวม 3 ช่วง แบ่งเป็น ช่วงที่ 1 กว้าง 30 เมตร ยาว 85
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 39 เมตร ยาว
30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 15 เมตร ยาว
120 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 13,800 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอศรีสงคราม

498,400 เนื่องจากพื้นที่สารวจครั้งแรกเป็นพื้นที่น้าขัง
เมื่อถึงเวลาเข้าดาเนินการจริงน้าแห้งพื้นที่
ที่ขุดเป็นทรายเลน และดินตมไม่สามารถขุด
ได้จงึ ได้ลงสารวจกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ว่าไม่สามารถขุดได้จงึ มีการขยับพื้นที่
ออกไปด้านข้าง โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดิม

499,000 โครงการขุดลอกลาห้วยผึ้ง บ้านผึ้ง หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านผึ้ง
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้างเฉลี่ย
12.00 เมตร ยาว 925.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,790 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการอาเภอเมืองนครพนม

363,600 เนื่องจากตัวแทนชาวบ้านชี้แนวเขต
คลาดเคลื่อนจึงต้องมีการปรับแบบรูป
รายการสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่
โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เดิม

หมายเหตุ
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
2.โครงการขุดลอกลาห้วยหินกอง บ้านวังกระแส หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ขนาดกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 1,010.00 เมตร
ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,850 ลูกบาศก์เมตร หน่วยดาเนินการ อาเภอเมือง
นครพนม

อาเภอวังยาง จานวน 1 โครงการ
1.โครงการขุดลอกลาห้วยไผ่ บ้านนาขาม
หมู่ที่ 4 ตาบลวังยาง อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ขนาด
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 945.00 เมตร ลึก 4.00
เมตร หรือมีปริมาตรงานดินขุดไม่น้อยกว่า 13,200.00
ลูกบาศก์เมตร หน่วยดาเนินการ อาเภอวังยาง

อาเภอธาตุพนม จานวน 8 โครงการ
1.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 9 ตาบล
ดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
499,000 โครงการขุดลอกลาห้วยหินกอง บ้านวังกระแส หมู่ที่ 3
ตาบลบ้านผึ้ง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ขนาดกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร
ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
5,917 ลูกบาศก์เมตร หน่วยดาเนินการ อาเภอเมือง
นครพนม

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
(บาท)
200,000 เนื่องจากตัวแทนชาวบ้านชี้แนวเขต
คลาดเคลื่อนจึงต้องมีการปรับแบบรูป
รายการสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่
โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์
เดิม

492,800 โครงการขุดลอกลาห้วยไผ่ บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 ตาบล
วังยาง อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ขนาดกว้างเฉลี่ย
15.00 – 20.00 เมตร ยาว 385.00 เมตร ลึก 4.00
เมตร หรือมีปริมาตรงานดินขุดไม่น้อยกว่า 13,200.00
ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอวังยาง

492,800 เนื่องจากลาห้วยไผ่มีปริมาตรน้าเยอะเกินไป
ไม่สามารถระบายน้าออกเพื่อทาการขุดลอก
ได้ และยังมีต้นไม้ใหญ่จานวนมากในบริเวณ
รอบๆ ลาห้วย โดยไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เดิม

500,000 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินบ้าน
หนองเบ็ญ หมู่ที่ 9 ตาบล
ดอนนางหงส์ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

500,000 แบบรูปรายการไม่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่โครงการมีระดับ
น้าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทาน
ทาการกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่งผลให้
ไม่สามารถวางท่อเหล็กพร้อมเสารับท่อส่งน้า
และอุปกรณ์ได้โดยไม่มีผลทาให้ประโยชน์
การใช้งานลดลงและไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เดิม
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
2.ก่อสร้างหอถังสูงสาหรับประปาหมู่บ้าน
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส
ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 4 ลูก)
บ้านใหม่ทรายมูล หมู่ที่ 20 ตาบลน้าก่า อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
434,800 ก่อสร้างหอถังสูงสาหรับประปาหมู่บ้าน
ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส
ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จานวน 4 ลูก) บ้านใหม่ทรายมูล
หมู่ที่ 20 ตาบลน้าก่า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
(บาท)
434,800 เปลี่ยนแปลงสถานที่กอ่ สร้างจากร้านค้า
ชุมชนเป็นสานักสงฆ์สุวรรณาราม เนื่องจาก
เจาะไม่พบแหล่งน้าใต้ดิน เพื่อความเหมาะสม
ของสภาพพื้นที่ ภายในวงเงินเท่าเดิม
โดยไม่กระทบวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

3.ขุดลอกฮ้องเหมืองใต้
หมู่ที่ 8 บ้านหัวดอนใหญ่
ตาบลธาตุพนม อาเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 500
เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,125 ลูกบาศก์
เมตร
หน่วยดาเนินการ
อาเภอธาตุพนม

492,800 ขุดลอกฮ้องเหมืองใต้
หมู่ที่ 8 บ้านหัวดอนใหญ่
ตาบลธาตุพนม อาเภอ ธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
ยาว 420 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,025 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

109,800 แบบรูปรายการไม่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านชี้แนวเขต
คลาดเคลื่อน
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของโครงการ ชาวบ้านได้รบั ประโยชน์และ
ไม่ทาให้รฐั เสียประโยชน์แต่อย่างใด

4.ขุดลอกฮ้องหนองนางบ้ง หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอนน้อย
ตาบลธาตุพนม อาเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 900 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,625
ลูกบาศก์เมตร หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

205,700 ขุดลอกฮ้องหนองนางบ้ง หมู่ที่ 3 บ้านหัวดอนน้อย ตาบล
ธาตุพนม อาเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย
3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,500 ลูกบาศก์
เมตร หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

163,000 รูปแบบรายการไม่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านชี้แนวเขต
คลาดเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ชาวบ้านได้รบั
ประโยชน์
และไม่ทาให้รฐั เสียประโยชน์แต่อย่างใด
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
5.โครงการขุดลอก
ลาห้วยเม็ก บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 4 ตาบลนาหนาด อาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร
ยาว 200.00 เมตร
ลึกโดยเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 5,580.00 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
319,000 โครงการขุดลอกลาห้วยเม็ก บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 4 ตาบล
นาหนาด อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 13.50 เมตร ยาว 172.00 เมตร
ลึก โดยเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
3,200.00 ลูกบาศก์เมตร หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
117,000 เนื่องจากตัวแทนชาวบ้านชี้แนวเขต
คลาดเคลื่อน
จึงต้องมีการปรับแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่กระทบต่อ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เดิม

6.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
บ้านหัวดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 (จุดที่1) ตาบลธาตุพนม
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขนาด 6.00 นิ้ว พร้อม
ติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจุ่มขนาด 3 แรงม้า หน่วยดาเนินการ
อาเภอธาตุพนม

286,000 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหัวดอนใหญ่
หมู่ที่ 8 (จุดที่1)
ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ขนาด 6.00 นิ้ว
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจุ่มขนาด
3แรงม้าหน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

170,100 เนื่องจากงานจ้างครั้งนี้ได้ระบุเฉพาะปริมาณ
น้า คือปริมาณน้าไม่น้อยกว่า
5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งไม่ได้ระบุความ
ลึกของบ่อบาดาล จึงได้ปรับลดราคาขุดเจาะ
บ่อบาดาลตามที่ผู้รบั จ้างทาได้ โดยไม่
กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดิม

7.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
บ้านหัวดอนใหญ่ หมู่ที่ 8 (จุดที่2) ตาบลธาตุพนม
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ขนาด 6.00 นิ้ว
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจุ่มขนาด 3 แรงม้า
หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

286,000 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหัวดอนใหญ่
หมู่ที่ 8 (จุดที่2) ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
ขนาด 6.00 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจุ่มขนาด
3 แรงม้า
หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

135,600 เนื่องจากงานจ้างครั้งนี้ได้ระบุเฉพาะปริมาณ
น้า คือปริมาณน้าไม่น้อยกว่า
5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่งไม่ได้ระบุ
ความลึกของบ่อบาดาล จึงได้ปรับลดราคาขุด
เจาะบ่อบาดาลตามที่
ผู้รบั จ้างทาได้ โดยไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เดิม

หมายเหตุ
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ
(รายการเดิม)
(บาท)
8.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
286,000
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ตาบลธาตุพนมเหนือ อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม ขนาด 6.00 นิ้ว ให้มีปริมาณน้าได้ไม่
น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้าแบบจุ่มขนาด 3 แรงม้า หน่วยดาเนินการ อาเภอธาตุพนม

อาเภอนาหว้า จานวน 10 โครงการ
1.ขุดลอกหนองกุง
บ้านนาซ่อม หมู่ที่ 3 ตาบลท่าเรือ อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ปากกว้าง 20.00 ม. ยาว 250 ม. ลึกเฉลี่ย
3.00 ม. หรือมีปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,875 ลบ.ม.

โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการใหม่)
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านดอนแดง
หมู่ที่ 8 ตาบลธาตุพนมเหนือ อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม
ขนาด 6.00 นิ้ว ให้มีปริมาณน้า ได้ไม่น้อยกว่า
5 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้าแบบจุ่ม
ขนาด 3 แรงม้าหน่วยดาเนินการ
อาเภอธาตุพนม

411,000 ขุดลอกหนองกุง บ้านนาซ่อม หมู่ที่ 3 ตาบลท่าเรือ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-ขุดลอกช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 50.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. หรือปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,000
ลบ.ม. -ขุดลอกช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว
130.00 ม.
ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.หรือปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,900
ลบ.ม.
-ขุดลอกช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 30.00 ม.ยาว 90.00 ม.
ความลึกเฉลี่ย 2.00 ม. หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า
5,400 ลบ.ม.
-ขุดลอกช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 20.00 ม.ยาว 40.00 ม.
ความลึกเฉลี่ย 2.00 หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า
1,600 ลบ.ม.
–รวมปริมาณงานขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,900 ลบ.ม.
พร้อมงานลูกรังถมคันดินมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 630
ลบ.ม.

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
154,200 เนื่องจากงานจ้างครั้งนี้ได้ระบุเฉพาะปริมาณ
น้า คือปริมาณน้า
ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงซึ่ง
ไม่ได้ระบุความลึกของบ่อบาดาล
จึงได้ปรับลดราคาขุดเจาะบ่อบาดาล
ตามที่ผู้รบั จ้างทาได้ โดยไม่กระทบ
ต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดิม
411,000 สภาพที่ขุดลอกตามแบบเดิมเป็นดินปนหิน
ทาให้ขุดยาก
ไม่สามารถขุดได้

หมายเหตุ
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
2.ขุดลอกห้วยเม็ก หมู่ที่ 1 ตาบลนางัว อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
ปากกว้าง 6.00 ม. ก้นกว้าง 3.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม.
ยาว 1,000 ม. ปริมาณดินที่ขุดไม่น้อยกว่า 6,750 ลบ.ม.

3.ขยายแนวเขตท่อประปา บ้านเสียว หมู่ที่ 3 ตาบลบ้าน
เสียว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-รายการที่ 4 ข้องอพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 75 อัน
-รายการที่ 5 ข้อลดพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว
(ตราท่อน้าไทย) จานวน 16 อัน
-รายการที่ 6 วาล์วพีวีซีแบบสวม ขนาด 3 นิ้ว (ตราท่อ
น้าไทย) จานวน 16 อัน

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
303,000 ขุดลอกห้วยเม็ก หมู่ที่ 1 ตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม
ช่วงที่ 1 ได้ปริมาณดินขุด 4,500.00 ลบ.ม
วงที่ 2 ได้ปริมาณดินขุด 2,565.00 ลบ.ม.
รวมปริมาณดินขุดได้ 7,065 ลบ.ม.

490,100 ขยายแนวเขตท่อประปา บ้านเสียว หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านเสียว
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
รายการที่ 4 ข้องอพีวีซีขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 30 อัน
-รายการที่ 5 ข้อลดพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 13 อัน
-รายการที่ 6 วาล์วพีวีซีแบบสวม ขนาด 3 นิ้ว (ตราท่อน้า
ไทย) จานวน 7 อัน
-รายการที่ 8 ข้องอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว(ตราท่อน้าไทย)
จานวน 33 อัน
-รายการที่ 9 ฝาครอบ 3 นิ้ว จานวน 7 อัน
รายการที่ 10 วาล์วพีวีซีแบบสวมขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้า
ไทย) จานวน 1 อัน
-รายการที่ 11 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc 5 ลบ.ม.

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
(บาท)
303,000 มีประชาชนร้องขอให้พิจารณาขุดลอกลาห้วย
ให้เป็นแนวตรงมากที่สุดเพื่อให้ระบายน้า
ในช่วงฤดูฝนสะดวก รวดเร็ว ป้องกันน้าท่วม
พื้นที่การเกษตร และให้ขยายขนาดขุดลอก
ลาห้วยให้มีความกว้างความลึกมากขึ้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าในหน้าแล้ง
490,100 ปรับเพิ่ม-ลดอุปกรณ์บางตัว เพื่อให้เหมาะ
กับพื้นที่ดาเนินโครงการให้ทั่วถึงและตรงกับ
ความต้องการของราษฎรในพื้นที่

14
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
4.ขยายแนวเขตท่อประปา บ้านเสียว หมู่ที่ 6 ตาบลบ้าน
เสียว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-รายการที่ 4 ข้องอพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 75 อัน
-รายการที่ 5 ข้อลดพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 16 อัน
-รายการที่ 6 วาล์วพีวีซีแบบสวม ขนาด 3 นิ้ว (ตราท่อ
น้าไทย) จานวน 16 อัน

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
490,100 ขยายแนวเขตท่อประปา บ้านเสียว หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านเสียว
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-รายการที่ 4 ข้องอพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 26 อัน
-รายการที่ 5 ข้อลดพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 9 อัน
-รายการที่ 6 วาล์วพีวีซี
แบบสวม ขนาด 3 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย) จานวน 9 อัน รายการที่ 8 ข้องอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว(ตราท่อน้าไทย)
จานวน 31 อัน
-รายการที่ 9 ฝาครอบ 3 นิ้ว จานวน 7 อัน
-รายการที่ 10 วาล์วพีวีซีแบบสวมขนาด 4 นิ้ว (ตรา
ท่อน้าไทย) จานวน 3 อัน
-รายการที่ 11 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc 5 ลบ.ม.

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
490,100 ปรับเพิ่ม-ลดอุปกรณ์บางตัว เพื่อให้เหมาะ
กับพื้นที่ดาเนินโครงการให้ทั่วถึงและตรงกับ
ความต้องการของราษฎรในพื้นที่

หมายเหตุ
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
5.ขยายเขตแนววางท่อประปา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7,8,9
ตาบลบ้านเสียว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-รายการที่ 1 ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปาขนาด 4 นิ้ว จานวน
32 ท่อน
-รายการที่ 2 น้ายาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม จานวน
10 กระปุก
-รายการที่ 3 สามทางขนาด 2 นิ้ว ลด 2/4 นิ้ว จานวน
100 อัน -รายการที่ 4 สามทางขนาด 4 นิ้ว ลด 2/4 นิ้ว
จานวน 26 อัน -รายการที่ 5 ข้อต่อตรงพีวีซี 4 นิ้ว ลด 2
นิ้ว จานวน 3 อัน -รายการที่ 6 ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา
ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1,220 ท่อน
-รายการที่ 7 งานขุดดิน จานวน 100 ลบ.ม.
-รายการที่ 8 ปูนซีเมนต์ จานวน 40 ถุง
-รายการที่ 9 ทราย จานวน 5 ลบ.ม.
-รายการที่ 10 หิน จานวน 8 ลบ.ม.

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
500,000 ขยายเขตแนวท่อประปา
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7,8,9 ตาบลบ้านเสียว อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
-รายการที่ 1 ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปาขนาด 4 นิ้ว จานวน
97 ท่อน
-รายการที่ 2 น้ายาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม จานวน
10 กระปุก
-รายการที่ 3 สามทางขนาด 2 นิ้ว ลด 2/4 นิ้ว
จานวน 204 อัน
-รายการที่ 4 สามทางขนาด 4 นิ้ว ลด 2/4 นิ้ว
จานวน 26 อัน
-รายการที่ 5 ข้อต่อตรงพีวีซี 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว
จานวน 3 อัน
-รายการที่ 6 ท่อพีวีซีแข็ง
ท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1,000 ท่อน
-รายการที่ 7 งานขุดดิน จานวน 100 ลบ.ม.
-รายการที่ 8 ปูนซีเมนต์ จานวน 40 ถุง
-รายการที่ 9 ทราย จานวน 5 ลบ.ม.
-รายการที่ 10 หิน จานวน 8 ลบ.ม.
-รายการที่ 11 ฝาปิด 2 นิ้ว 12 อัน
-รายการที่ 12 ฝาเปิด 1/2 นิ้ว 230 อัน
-รายการที่ 13 สามทาง 2 นิ้ว 12 อัน
-รายการที่ 14 สามทาง 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว 4 อัน
-รายการที่ 15 ข้องอ 2 นิ้ว 90 องศา 36 อัน
-รายการที่ 16 ข้องอ 2 นิ้ว 45 องศา 6 อัน
-รายการที่ 17 ข้องอ 4 นิ้ว 90 องศา 10 อัน
-รายการที่ 18 บอลวาล์ว 2 นิ้ว 4 อัน
-รายการที่ 19 บอลวาล์ว 4 นิ้ว 1 อัน
-รายการที่ 20 ท่อ 1/2 30 ท่อน
-รายการที่ 21 ฝาครอบ 4 นิ้ว 2 อัน
-รายการที่ 22 สามทาง 4 นิ้ว 3 อัน
-รายการที่ 23 ค่าแรงงานเหมารวม รายการที่ 11-12 1
งาน

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
500,000 ปรับเพิ่ม-ลดอุปกรณ์บางตัว เพื่อให้เหมาะ
กับพื้นที่ดาเนินโครงการให้ทั่วถึงและตรงกับ
ความต้องการของราษฎรในพื้นที่

หมายเหตุ
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
6.ขยายแนวเขตท่อประปา บ้านเสียว หมู่ที่ 10 ตาบลบ้าน
เสียว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-รายการที่ 2 ปั้มน้าหอยโข่ง มิตซูบิชิ 5.5 แรงม้า จานวน 4
เครื่อง
-รายการที่ 8 วาล์วพีวีซีแบบสวม ขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้า
ไทย)
จานวน 7 อัน
-รายการที่ 10 ท่อพีวีซ+ี ข้อต่อ ขนาด 2 ½ นิ้ว
(ตราท่อน้าไทย)
จานวน 7 ท่อน
-รายการที่ 12 ลูกลอยแท็งค์น้า จานวน 4 ชุด
-รายการที่ 13 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง ขนาดแรงแรงดัน
135 บาร์ จานวน 1 ชุด
-รายการที่ 14 ข้องอพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 60 อัน
-รายการที่ 15 ข้อลดพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 15 อัน
-รายการที่ 16 วาล์วพีวีซีแบบสวม
ขนาด 3 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย) จานวน 10 อัน

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
490,100 ขยายแนวเขตท่อประปา บ้านเสียว หมู่ที่ 10 ตาบลบ้าน
เสียว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-รายการที่ 2 ปั้มน้าหอยโข่ง มิตซูบิชิ 5 แรงม้า
จานวน 4 เครื่อง
-รายการที่ 8 วาล์วพีวีซีแบบสวม ขนาด 4 นิ้ว
(ตราท่อน้าไทย) จานวน 4 อัน
-รายการที่ 10 ท่อพีวีซ+ี
ข้อต่อ ขนาด 2 ½ นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 7 ท่อน
-รายการที่ 12 ลูกลอยแท็งค์น้า จานวน 4 ชุด
-รายการที่ 13 เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง ขนาดแรงแรงดัน
300 บาร์ จานวน 1 ชุดรายการที่ 14 ข้องอพีวีซี ขนาด 4
นิ้ว (ตราท่อน้าไทย) จานวน 18 อัน
-รายการที่ 15 ข้อลดพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 7 อัน
-รายการที่ 16 วาล์วพีวีซีแบบสวม ขนาด 3 นิ้ว (ตราท่อ
น้าไทย) จานวน 4 อัน
-รายการที่ 17 ข้องอพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว (ตราท่อน้าไทย)
จานวน 11 อัน
-รายการที่ 18 ฝาครอบ 3 นิ้ว จานวน 6 อัน
-รายการที่ 19 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc จานวน 2
ลบ.ม.
-รายการที่ 20 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว จานวน
2 ท่อน
-รายการที่ 21 แมกเนติกพร้อม Over Load
จานวน 2 ชุด
-รายการที่ 22 เบรกเกอร์ จานวน 60 แอมป์
จานวน 1 ชุด
-รายการที่ 23 ตู้คอนโทรลไฟฟ้าอัตโนมัติ จานวน 1 ชุด

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
490,100 ปรับเพิ่ม-ลดอุปกรณ์บางตัว เพื่อให้เหมาะ
กับพื้นที่ดาเนินโครงการให้ทั่วถึงและตรงกับ
ความต้องการของราษฎรในพื้นที่

หมายเหตุ
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
7.ขุดลอกหนองปลาน้อย บ้านหนองดุด หมู่ 8 ตาบลเหล่า
พัฒนา อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-ขนาดกว้าง 60 ม.
ยาว 75 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือมีบริเวณดินขุดไม่น้อยกว่า
12,825 ลบ.ม.

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
498,000 ขุดลอกหนองปลาน้อย บ้านหนองดุด หมู่ 8 ตาบลเหล่า
พัฒนา อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
-ขนาดกว้าง 45 ม.
ยาว 79 ม. ลึกเฉลี่ย 4 ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
13,114 ลบ.ม.

8.ขุดลอกห้วยกอก
บ้านโนนห้วยแคน หมู่ที่ 14 ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
-ขุดลอกลึก 3.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,155
ลูกบาศก์เมตร

405,000 ขุดลอกห้วยกอก
บ้านโนนห้วยแคน หมู่ที่ 14 ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
–ขุดลอกลึก 3.00 เมตร โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง
-ช่วงที่ 1 ปริมาณ ดินขุด 2,039 ลูกบาศก์เมตร
-ช่วงที่ 2 ปริมาณดินขุด 1,946 ลูกบาศก์เมตร
-ช่วงที่ 3 ปริมาณดินขุด 4,034 ลูกบาศก์เมตร
-ช่วงที่ 4 ปริมาณดินขุด 3,889 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินขุด 11,908 ลูกบาศก์เมตร

9.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล
บ้านนาพระ หมู่ที่ 6 ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนมนคร
-มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ขนาด 15 แอมแปร์
10. ขุดลอกห้วยผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ตาบลนาหว้า
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปริมาณงานค่าเดิม
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 1,470 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอนาหว้า

477,500

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านนาพระ
หมู่ที่ 6 ตาบลนาหว้า อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

132,000 ขุดลอกห้วยผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ตาบลนาหว้า
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ปริมาณงานค่าเดิม
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,470 ลูกบาศก์เมตร
หน่วยดาเนินการ อาเภอนาหว้า

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
(บาท)
498,000 พื้นที่ดาเนินการติดพื้นที่การเกษตรของราษฎร

405,000 ปรับพื้นที่ดาเนินโครงการเพื่อให้เข้ากับ
สภาพพื้นที่จริง (เนื่องจากมีราษฎรอุทิศที่ดิน
ให้เพื่อสาธารณะประโยชน์)

472,554 คืนมิเตอร์ไฟฟ้า เนื่องจากของเดิมยังใช้งาน
ได้ดี

109,033 การลดลงของค่าขนย้ายทิ้งดิน
ทาให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์
ในการสัญจรทั้ง 2 ด้านของลาห้วย
โดยการเปลี่ยนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ โครงการ
ชาวบ้านได้รบั ประโยชน์ และไม่ทาให้รฐั เสีย
ผลประโยชน์แต่อย่างใด
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)

โครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้าก่า
จานวน 10 โครงการ
1.เสริมคันพนังฝั่งขวาลาน้าบัง บ้านดงอินา ช่วงที่ 2 บ้าน
ดงอินา ตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ระยะทาง 600 เมตร สูง 2 เมตร หลังคันกว้าง 4 เมตร
หน่วยดาเนินการ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้าก่า

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
494,400 1.เสริมคันพนังฝั่งขวาลาน้าบัง บ้านดงอินา ช่วงที่ 2 บ้าน
ดงอินา ตาบลพระซอง อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ระยะทาง 600 เมตร สูง 2 เมตร หลังคันกว้าง 4 เมตร
หน่วยดาเนินการ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้าก่า

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
494,400 ขอเบิกค่าอานวยการและค่าควบคุมงาน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของงบประมาณรายจ่ายหรือเพิ่มวงเงิน
จากที่ได้รบั อนุมัติแต่อย่างใด

2.เเสริมคันพนังฝั่งซ้ายลาน้าบัง บ้านนาบัว ช่วงที่ 2 บ้าน
นาบัว ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ระยะทาง 500 เมตร สูง 2 เมตร หลังคันกว้าง 4 เมตร
หน่วยดาเนินการ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้าก่า

494,000 เสริมคันพนังฝั่งซ้ายลาน้าบัง บ้านนาบัว ช่วงที่ 2 บ้านนาบัว
ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระยะทาง
500 เมตร สูง 2 เมตร หลังคันกว้าง 4 เมตร
หน่วยดาเนินการ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาน้าก่า

494,000 ขอเบิกค่าอานวยการและค่าควบคุมงาน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของงบประมาณรายจ่ายหรือเพิ่มวงเงิน
จากที่ได้รบั อนุมัติแต่อย่างใด

3.ขุดลอกห้วยเกิดพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาแก ตาบล
นาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 8,514 ลูกบาศก์เมตร

493,700 ขุดลอกห้วยเกิดพร้อมอาคารประกอบ บ้านนาแก ตาบลนา
แก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 8,514 ลูกบาศก์เมตร

493,700 ขอเบิกค่าอานวยการและค่าควบคุมงาน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของงบประมาณรายจ่ายหรือเพิ่มวงเงิน
จากที่ได้รบั อนุมัติแต่อย่างใด

4.เสริมคันพนังฝั่งซ้ายด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า บ้านผักอีตู่
ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
500 เมตร สูง 2 เมตร หลังคันกว้าง 4 เมตร

484,100 เสริมคันพนังฝั่งซ้ายด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า บ้านผักอีตู่
ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง
500 เมตร สูง 2 เมตร หลังคันกว้าง 4 เมตร

484,100 ขอเบิกค่าอานวยการและค่าควบคุมงาน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของงบประมาณรายจ่ายหรือเพิ่มวงเงิน
จากที่ได้รบั อนุมัติแต่อย่างใด

5.เสริมคันคลองดักน้าห้วยนาน้อย บ้านหนองบึง
ตาบลวังยาง อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ระยะทาง
314 เมตร สูง 2 เมตร หลังคันกว้าง 4 เมตร

437,900 เสริมคันคลองดักน้าห้วยนาน้อย บ้านหนองบึง
ตาบลยอดชาดอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ระยะทาง
314 เมตร สูง 2 เมตร หลังคันกว้าง 4 เมตร

437,900 เนื่องจากพิมพ์ชื่อตาบลผิดพลาดและไม่มีการ
เปลี่ยนจุดดาเนินโครงการแต่อย่างใด/ขอเบิก
ค่าควบคุมงานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ประเภทของงบประมาณรายจ่ายหรือเพิ่ม
วงเงินจากที่ได้รบั อนุมัติแต่อย่างใด

6.เสริมคันพนังฝั่งขวาด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า
บ้านหนองเทา ตาบลหนองเทาใหญ่ อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม ระยะทาง 400 เมตร สูง 3 เมตร หลังคัน
กว้าง 4 เมตร

494,400 เสริมคันพนังฝั่งขวาด้านท้าย ปตร.บ้านตับเต่า
บ้านหนองเทา ตาบลหนองเทาใหญ่ อาเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม ระยะทาง 400 เมตร สูง 3 เมตร หลังคันกว้าง 4
เมตร

494,400 ขอเบิกค่าอานวยการและค่าควบคุมงาน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของงบประมาณรายจ่ายหรือเพิ่มวงเงิน
จากที่ได้รบั อนุมัติแต่อย่างใด

หมายเหตุ
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
7.ขุดลอกห้วยไร่ตอนล่าง บ้านส้มป่อย
ตาบลหนองสังข์ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,589 ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
483,400 ขุดลอกห้วยไร่ตอนล่าง บ้านส้มป่อย ตาบลหนองสังข์
อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
12,589 ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
483,400 ขอเบิกค่าอานวยการและค่าควบคุมงาน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของงบประมาณรายจ่ายหรือเพิ่มวงเงิน
จากที่ได้รบั อนุมัติแต่อย่างใด

8.ขุดลอกตะกอนดินหน้าอาคารระบายน้าล้น ปตร.บ้านนา
บัว บ้านนาบัว ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ขุดลอกตะกอนดินด้านหน้าอาคารระบายน้าล้น
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,830 ลูกบาศก์เมตร

484,100 ขุดลอกตะกอนดินหน้าอาคารระบายน้าล้น ปตร.
บ้านนาบัว บ้านนาบัว ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม ขุดลอกตะกอนดินด้านหน้าอาคารระบาย
น้าล้น หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,830 ลูกบาศก์
เมตร

484,100 ขอเบิกค่าอานวยการและค่าควบคุมงาน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของงบประมาณรายจ่ายหรือเพิ่มวงเงิน
จากที่ได้รบั อนุมัติแต่อย่างใด

9.เสริมคันคลองดักน้าห้วยไร่ บ้านนาขาม ตาบลวังยาง
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เสริมคันพนังจุดที่ต่าและ
ชารุดเสียหายระยะทาง 314 เมตร สูง 2 เมตร หลังคันกว้าง
4 เมตร

468,400 เสริมคันคลองดักน้าห้วยไร่ บ้านนาขาม ตาบลวังยาง อาเภอ
วังยาง จังหวัดนครพนม เสริมคันพนังจุดที่ต่าและชารุด
เสียหายระยะทาง 314 เมตร สูง 2 เมตร หลังคันกว้าง 4
เมตร

468,400 ขอเบิกค่าอานวยการและค่าควบคุมงาน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของงบประมาณรายจ่ายหรือเพิ่มวงเงิน
จากที่ได้รบั อนุมัติแต่อย่างใด

10.ขุดลอกคลองดักน้า ปตร.บ้านตับเต่า บ้านผักอีตู่ ตาบล
หนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ขุดลอกตะกอน
ดินคลองดักน้า หรือมีปริมาตรดินขุด 9,000 ลูกบาศก์

490,000 ขุดลอกคลองดักน้า ปตร.บ้านตับเต่า บ้านผักอีตู่ ตาบล
หนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ขุดลอกตะกอน
ดินคลองดักน้า หรือมีปริมาตรดินขุด 8,420 ลูกบาศก์

490,000 เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเนื่องจากการพิมพ์
ผิดพลาด ไม่กระทบปริมาณงานและราคา
ตามสัญญาจ้างของโครงการ/
ขอเบิกค่าควบคุมงาน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของงบประมาณรายจ่ายหรือเพิ่มวงเงิน
จากที่ได้รบั อนุมัติแต่อย่างใด

เมตร

เมตร

หมายเหตุ
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)

สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครพนม จานวน 5 โครงการ
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนามูลฮิ้น หมู่ที่ 2 ตาบล
นาทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ขนาดความลึก 100
เมตร สูบทดสอบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง หน่วยดาเนินการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดนครพนม

2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนมงคล หมู่ที่ 5 ตาบล
บ้านข่า อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขนาดความลึก
100 เมตร สูบทดสอบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
212,500 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนามูลฮิ้น หมู่ที่ 2 ตาบลนา
ทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ขนาดความลึก 41
เมตร สูบทดสอบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง หน่วยดาเนินการ สานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดนครพนม

212,500 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านดอนมงคล หมู่ท5ี่ ตาบล
บ้านข่า อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขนาดความลึก
34 เมตร สูบทดสอบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
(บาท)
125,475 เนื่องจากงานจ้างครั้งนี้ได้ระบุเฉพาะปริมาณ
น้า คือสูบทดสอบปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 3.5
ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง และได้ระบุความ
ลึกของบ่อบาดาลไว้ 100 เมตร จึงได้ปรับ
ลดราคาขุดเจาะบ่อบาดาลตามที่ ผู้รบั จ้างทา
ได้ โดยไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เดิม
(ตามหนังสือสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครพนม ที่ นพ
0021/675 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)

115,150 เนื่องจากงานจ้างครั้งนี้ได้ระบุเฉพาะปริมาณ
น้า คือสูบทดสอบปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 3.5
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และได้ระบุความ
ลึกของบ่อบาดาลไว้ 100 เมตร จึงได้ปรับ
ลดราคาขุดเจาะบ่อบาดาลตามที่ ผู้รบั จ้างทา
ได้ โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เดิม
(ตามหนังสือสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครพนม ที่ นพ
0021/675 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)
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โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(รายการเดิม)
3.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ 13
ตาบลสามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขนาด
ความลึก 100 เมตร สูบทดสอบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3.5
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

งบประมาณ
โครงการ / หน่วยดาเนินการ
(บาท)
(รายการใหม่)
212,500 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ 13 ตาบล
สามผง อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขนาดความลึก
70 เมตร สูบทดสอบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ
(บาท)
168,250 เนื่องจากงานจ้างครั้งนี้ได้ระบุเฉพาะปริมาณ
น้า คือสูบทดสอบปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 3.5
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และได้ระบุความ
ลึกของบ่อบาดาลไว้ 100 เมตร จึงได้ปรับ
ลดราคาขุดเจาะบ่อบาดาลตามที่ ผู้รบั จ้างทา
ได้ โดยไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เดิม
(ตามหนังสือสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครพนม ที่ นพ
0021/675 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)

4.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนากระเสริม หมู่ที่ 10
ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมขนาดความ
ลึก 100 เมตร สูบทดสอบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง หน่วยดาเนินการ สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม

212,500 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนากระเสริม หมู่ที่ 10
ตาบลพนอม อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมขนาดความลึก
65 เมตร สูบทดสอบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง

160,875 เนื่องจากงานจ้างครั้งนี้ได้ระบุเฉพาะปริมาณ
น้า คือสูบทดสอบปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 3.5
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และได้ระบุความ
ลึกของบ่อบาดาลไว้ 100 เมตร จึงได้ปรับ
ลดราคาขุดเจาะบ่อบาดาลตามที่ ผู้รบั จ้างทา
ได้ โดยไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เดิม
(ตามหนังสือสานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครพนม ที่ นพ
0021/675 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)

5.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเสียว หมู่ที่ 8 ตาบล บ้าน
เสียว อาเภอนาหว้าจังหวัดนครพนม
ขนาดความลึก 100 เมตร สูบทดสอบน้าได้ไม่น้อยกว่า
3.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หน่วยดาเนินการ สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม

212,500 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเสียว หมู่ที่ 8 ตาบล บ้าน
เสียว อาเภอนาหว้าจังหวัดนครพนม
ขนาดความลึก 69 เมตร
สูบทดสอบน้าได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

166,775 เนื่องจากงานจ้างครั้งนี้ได้ระบุเฉพาะปริมาณ
น้า คือสูบทดสอบปริมาณน้าไม่น้อยกว่า 3.5
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และได้ระบุความ
ลึกของบ่อบาดาลไว้ 100 เมตร จึงได้ปรับ
ลดราคาขุดเจาะบ่อบาดาลตามที่ ผู้รบั จ้างทา
ได้ โดยไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เดิม

รวม จานวน 41 โครงการ

16,266,800 รวม จานวน 41 โครงการ

14,050,358
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มติที่ประชุม :
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ไม่กระทบแผน เป้าหมาย
และสาระสาคัญของโครงการ ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน)
นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครพนม
 หนํวยงานที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ กรณีการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ไมํกระทบแผน เป้าหมาย และ
สาระส าคัญของโครงการ ภายใต๎แผนงาน ผลผลิ ต หรือโครงการเดียวกัน
จาก 7 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 5,334,025 บาท เป็น 7
โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 4,143,300 บาท ดังนี้
1) โครงการ ยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
กิจกรรม ปรับปรุงนิทรรศการเรือไฟ พิพิธภัณฑ์จวนผู๎วําราชการจังหวัดนครพนม
(หลังเดิม) ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
งบประมาณ 500,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานจังหวัดนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง
เดิมเนื้ องานเป็นการปรั บปรุงนิ ทรรศการเรื อไฟ พิ พิธภัณฑ์ จวนผู๎ วําราชการ
จังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ทั้งหมด 4 ห๎อง โดยใช๎งบประมาณ 500,000 บาท
ทั้งนี้ เพื่อให๎การใช๎จํายงบประมาณเป็นไปอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
จึงขอเพิ่มเติมเนื้องาน โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ เป็นดังนี้
(1) ปรับปรุงนิทรรศการเรือไฟ พิพิธภัณฑ์จวนฯ 4 ห๎อง ได๎แกํ ๑) ศรัทธา
แหํงศาสนา ๒) บุญออกพรรษานครพนม ๓) งามล๎นไหลเรือไฟ และ ๔) รวมใจไทนคร
(๒) กิจกรรมตกแตํงภายในนิทรรศการอาคารหลังใหญํ พิพิธภัณฑ์จวนฯ
(3) กิจกรรมเจาะบาดาล เพื่อใช๎ในการอุปโภคภายในพิพิธภัณฑ์จวนฯ
(4) กิจกรรมปรับภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์จวนฯ
ประธาน

เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยการเพิ่ม เนื้องานเพื่อให๎เกิด
ประโยชน์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ในวงเงิ น งบประมาณเทํ า เดิ ม ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด ได๎ ข อ
อนุญาตจากกรมศิลปากรในการปรับปรุงเรียบร๎อยแล๎ว
2) โครงการ พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
กิ จ กรรม อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพผู๎ ป ระกอบการด๎ า นการทํ อ งเที่ ย ว
(ร๎านอาหาร Hotel Home Stay Resort)
งบประมาณ 528,800 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
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การขอเปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมํกระทบตํอวัตถุประสงค์และกลุํมเป้าหมาย ในวงเงิน
งบประมาณเทําเดิม เป็นดังนี้
(1) อบรมพัฒนาศั กยภาพผู๎ ประกอบการด๎ านการทํ องเที่ยว (ร๎ านอาหาร
Hotel Home Stay Resort) ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 200,000 บาท
- ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู๎/ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
โรงแรม/ที่พัก, ร๎านอาหาร, โฮมสเตย์ พร๎อม copy ลงแผํน CD ข๎อมูล หลังจาก
อบรมเสร็จสิ้นเพื่อแจกจํายให๎สถานประกอบการ ประเภทละ 50 แผํน
- ออกแบบทดสอบความรู๎ทั่วไปของสถานประกอบการ และสร๎าง
แพลตฟอร์มแบบทดสอบระบบออนไลน์
- ผลิตใบประกาศ สาหรับผู๎ที่ผํานทดสอบ จานวน 200 ใบ
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู๎ประกอบการ/ผู๎ที่สนใจเข๎ารับการอบรม
(2) การประชาสัมพันธ์สร๎างความเชื่อมั่นด๎านการทํองเที่ยวจังหวัดนครพนม
จานวน 328,800 บาท
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "นครพนมพร๎อม" เชื่อมั่นการทํองเที่ยว
จังหวัดนครพนม ความยาวไมํน๎อยกวํา 5 นาที โดยเนื้อหาประกอบด๎วย
ข๎อมูลจังหวัดนครพนมด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการทํองเที่ยว ด๎านคุณภาพชีวิต ที่มี
ความพร๎อมการรองรับนักทํองเที่ยว
- เผยแพรํประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ เชํน Youtube/Facebook
ประธาน

การประชาสัมพันธ์สร๎างความเชื่อมั่นด๎านการทํองเที่ยวจังหวัดนครพนม ขอให๎
จัดทาไว๎กํอนและเผยแพรํหลังจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายและกลับเข๎าสูํภาวะปกติ
3) โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม
(3.1) กิจกรรม จัดงานวันรณรงค์ “การผลิตลิ้นจี่ นพ.1 พืช GI”
งบประมาณ 200,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง
เนื่ องจากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา
2019 จึงขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงกิจกรรม เป็น กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “การผลิต
ลิ้นจี่ นพ.๑ พืช GI นครพนม” เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไป โดย
ไมํกระทบตํอวัตถุประสงค์และกลุํมเป้าหมาย ในวงเงินงบประมาณเทําเดิม
คําใช๎จําย ดังนี้
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ลิ้นจี่นครพนม ลักษณะป้ายตราสินค๎า
และคิวอาร์โค๎ด และโลโก๎ลิ้นจี่นครพนม เพื่อใช๎ในการประชาสัมพันธ์สร๎าง
การรั บรู๎ และควานํ าเชื่ อถื อให๎ กั บสิ นค๎ ารวมทั้ งการจั ดจ าหนํ าย จ านวน
50,000 บาท
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- จัดทาบรรจุภัณฑ์ลิ้นจี่สาหรับการจาหนํายออนไลน์และออฟไลน์
จานวน 50,000 บาท
- ประชาสัมพันธ์การจาหนํายผํ านชํองทางการจาหนํายที่ได๎รับ
ความนิยม หรือสื่อออนไลน์ตําง ๆ จานวน 20,000 บาท
- ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงจุดจาหนํายลิ้ นจี่นครพนมภายใน
จังหวัดนครพนม ประกอบด๎วย คํารถแหํ คําสปอตโฆษณา คําประชาสัมพันธ์
วิทยุ คําป้ายประชาสัมพันธ์ คําเชําเต็นท์ คําพิธีกร คําเชําเครื่องเสียง จานวน
80,000 บาท
2. เปลี่ยนแปลงหนํวยดาเนินการเป็นสานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
นางสาวปภังกร ปิติเที่ยงบุญ
แทน พาณิชย์จังหวัดนครพนม

เบื้องต๎นสานักงานพาณิชย์จังหวัดได๎ลงพื้นที่สวนลิ้นจี่ตาบลนาโดน และตาบล
ขามเฒํา คาดวําผลผลิตในปีนี้จะมีมากกวํา 50 ตัน โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัด
ได๎ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ด๎วยแล๎ว

ประธาน

ให๎สานักงานพาณิชย์จังหวัดจัดกิจกรรมสํงเสริมการขาย เพิ่มชํองทางการจาหนําย
ให๎มีประสิทธิภาพ อาทิ จัดทาพื้นที่ขายหน๎าร๎าน Premium Farm Shop
โดยไมํต๎องมีเวที/เครื่องเสียง ใช๎การจัด display สินค๎าให๎สวยงาม ดึงดูด มีที่
จอดรถ สะดวก โดยให๎ประสานสานักงานเกษตรจังหวัดนครพนมด๎วย
(3.2) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์สินค๎าเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนม
ดาเนินการจัดแสดงสินค๎าเกษตรปลอดภัย จานวน ๘ ครั้ง
งบประมาณ 800,000 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จึงขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เป็น ดาเนินการจัดหานักการตลาด
มืออาชีพเพื่อรวบรวม กระจายผลผลิต เชื่อมโยงสินค๎าเกษตรไปสูํแหลํงทํองเที่ยว
ทั้งในและตํางจังหวัด รวมถึงให๎ความรู๎และจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีโอ ป้ายตรา
สินค๎าและคิวอาร์โค๎ด สาหรับการทาการตลาดออนไลน์และการประชาสัมพันธ์
สาหรับสินค๎าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครพนม (ด๎านพืช ประมง และปศุสัตว์)
โดยไมํกระทบตํอวัตถุประสงค์และกลุํมเป้าหมาย ในวงเงินงบประมาณเทําเดิม
(1) จัดหาที มนักการตลาด - การประชาสั มพันธ์ และที่ปรึกษา
บริหารการขายผู๎มีประสบการณ์ เพื่อรวบรวมกระจายผลผลิตทางการเกษตร
เชื่อมโยงสินค๎าเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนมไปสูํแหลํงทํองเที่ยวทั้งในและ
ตํางจังหวัด งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท
- คําจ๎างเหมานักการตลาดและประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
เพื่อรวบรวมและคัดสรรผลผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย และออกแบบเพื่อ
การยกระดับสินค๎าสูํการเป็นสินค๎าคุณภาพเยี่ยม (Premium Product)
เพื่ อจ าหนํายทั้ งภายในและตํางจั งหวั ด ภายในร๎ านจาหนํายสิ นค๎ าเกษตร
ปลอดภัยได๎มาตรฐานจังหวัดนครพนม เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท
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(๒) พัฒนาและวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค๎าเกษตร
พร๎ อมทั้งวางระบบการขายสิ นค๎ าเกษตรปลอดภัยได๎มาตรฐานภายในร๎าน
จ าหนํายสิ นค๎ าเกษตรปลอดภัยได๎มาตรฐานจังหวัดนครพนม งบประมาณ
๓๐๐,๐๐๐ บาท
- คําจ๎างเหมาพัฒนาระบบการขายสินค๎าเกษตรปลอดภัย
ได๎มาตรฐานภายในร๎านจาหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎มาตรฐานจังหวัดนครพนม
ได๎แกํ การจัดทาแผนการตลาด จัดหาและวางระบบการขาย POS (Point Of Sale)
เพื่อบริหารจัดการสินค๎า และระบบสรรหาสมาชิกและการบริหารลูกค๎าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management) จานวน ๑ ระบบ เป็นเงิน
๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์สํงเสริมการจาหนําย
สินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎มาตรฐานและสร๎างการรับรู๎ให๎กับประชาชนทั่วไปใน
การบริโภคสินค๎าเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนม งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
- คําจ๎างเหมาจัดทาวิดีโอคลิป ความยาวไมํต่ากวํา ๓๐ วินาที
จานวน ๕ คลิป และเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผํานสื่อออนไลน์ตําง ๆ ประกอบด๎วย
คลิปที่ ๑ ภาพลักษณ์สินค๎าเกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนม คลิปที่ ๒ นาเสนอ
สินค๎าเกษตรปลอดภัยประเภทผัก คลิปที่ ๓ นาเสนอสินค๎าเกษตรปลอดภัย
ประเภทผลไม๎ คลิปที่ ๔ นาเสนอสินค๎าเกษตรปลอดภัยประเภทประมง และ
คลิปที่ ๕ นาเสนอสินค๎าเกษตรปลอดภัยประเภทปศุสัตว์ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท
- คําจ๎างเหมาจัดทาเอกสารในการเผยแพรํประชาสัมพันธ์
สินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎มาตรฐานจังหวัดนครพนม จานวน ๑ งาน เป็นเงิน
๘๐,๐๐๐ บาท ประกอบด๎วย ๑) แผํนพับ (Brochure) พิมพ์ ๔ สี จานวน
๓,๐๐๐ ฉบับ ๒) โปสเตอร์ (Poster) พิมพ์ ๔ สี ขนาด A๓ จานวน ๒๐๐ ใบ
และ ๓) ใบปลิวขนาด A๕ พิมพ์สีเดียว จานวน ๑๐,๐๐๐ ฉบับ
(๔) จั ด ท าสื่ อ สนั บ สนุ น การประชาสั ม พั น ธ์ งบประมาณ
๑๕๔,๐๐๐ บาท
- คําจ๎างเหมาจัดทาป้ายตราสัญลักษณ์ ติดตั้ง ณ ร๎านค๎า
ผู๎ ประกอบการที่ ส นั บสนุ นการใช๎ สิ นค๎ าเกษตรปลอดภั ย เพื่ อผลั กดั นให๎
ผู๎ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครพนมใช๎วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตร
ปลอดภัยของจังหวัดนครพนม เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
- คําจ๎างเหมาจัดทาป้ายตราสินค๎าและคิวอาร์โค๎ดสินค๎า
เกษตรที่ส าคัญของจังหวัดเพื่อเป็นต๎นแบบ ให๎ กับกลุํ มเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นชํองทางประชาสัมพันธ์สินค๎า เป็นเงิน
๑๑๔,๐๐๐ บาท
2. เปลี่ยนแปลงหนํวยดาเนินการเป็นสานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
ประธาน

ให๎สานักงานพาณิชย์จังหวัดจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ฯ รํวมกับหนํวยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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4) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้าก่าอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
กิจกรรม ฝึกอบรมถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านการทาเกษตรปลอดภัยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด๎านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ)
จานวน 3 วัน เกษตรกร 40 ราย
งบประมาณ 63,200 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมํกระทบตํอวัตถุประสงค์และกลุํมเป้าหมาย
ในวงเงินงบประมาณเทําเดิม รายละเอียดดังนี้
(1) คําตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมผํานระบบไลน์ หรือเครือขํายอินเตอร์เน็ต
อื่นๆ จานวน ๘ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท
(2) คําจ๎างเหมาออกแบบและจัดทาเอกสารรูปเลํมองค์ความรู๎ด๎านการเกษตร
ปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด๎านพืช ประมง ปศุสัตว์
และอื่นๆ) ขนาด A๔ จานวน ๓ ด๎านๆ ละ ๔๐ เลํม ๆ ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน
๓๖,๐๐๐ บาท
(3) คําจ๎างเหมาออกแบบและจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด A๑
จานวน ๔ สี เพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพรํแกํเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ
และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ลุํมน้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน
๒๐๐ แผํน ๆ ละ ๑๑๒ บาท เป็นเงิน ๒๒,๔๐๐ บาท
ประธาน

เป็นการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่รวมคน โดยการจัดทาสื่อเพื่อถํายทอดความรู๎แทน
โดยกลุํมเป้าหมายยังเป็นกลุํมเดิม เชํน นาระบบ Zoom มาใช๎ในการอบรม
5) โครงการ สนับสนุนการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ
(5.1) กิจกรรม ฝึกอบรมและถํายทอดองค์ความรู๎เศรษฐกิจพอเพียง
และการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ จานวน
๕ วัน จานวน ๒ แหํง ๆ ละ ๓๐ คน รวม ๖๐ คน
งบประมาณ ๑๖๐,๒๐๐ บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 โดยไมํ กระทบตํ อวั ตถุ ประสงค์ และ
กลุํมเป้าหมาย ในวงเงินงบประมาณเทําเดิม รายละเอียดดังนี้
(1) คําจ๎างเหมาจัดทาหนังสือถํายทอดองค์ความรู๎ให๎กับเด็กและ
เยาวชน จานวน 6 เรื่อง ๆ ละ 60 เลํม รวมจานวน 360 เลํม ๆ ละ 300
บาท เป็นเงิน 108,000 บาท
(2) คําจ๎างเหมาจัดทาสื่อแผํนพับประชาสัมพันธ์ จานวน 2,010
แผํน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 40,200 บาท
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(3) คําจ๎างเหมาจัดทา CD สื่อวีดีทัศน์องค์ความรู๎ในเนื้อหา
สาระตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องสาหรับให๎เกษตรกรศึกษาด๎วยตัวเอง จานวน 60
แผํน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
(5.2) กิจกรรม ฝึกอบรมและถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านการเกษตรตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับเด็ก/เยาวชน โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน และโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน ๑๑ แหํงๆ ละ ๗ วัน
งบประมาณ ๕๓๙,๖๐๐ บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 โดยไมํ กระทบตํ อวั ตถุ ประสงค์ และ
กลุํมเป้าหมาย ในวงเงินงบประมาณเทําเดิม รายละเอียดดังนี้
(1) คําจ๎างเหมาจัดทาหนังสือถํายทอดองค์ความรู๎ให๎กับเกษตรกร
จานวน 4 เรื่อง ๆ ละ 220 เลํม รวมจานวน 880 เลํม ๆ ละ 300 บาท
เป็นเงิน 264,000 บาท
(2) คําจ๎างเหมาออกแบบและจัดทาวีดีทัศน์/วีดีโอเผยแพรํความรู๎
ด๎านการเกษตรผสมผสานตามหลักสูตรการฝึกอบรม จานวน 5 ชุดวิชา ๆ ละ
54,000 บาท เป็นเงิน 270,000 บาท
(3) คําจ๎างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์องค์ความรู๎ตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด 1 x 2 เมตร จานวน 10 ป้าย ๆ ละ
560 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท
6) โครงการ ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจรในพื้นที่แปลงใหญ่
กิจกรรม ถํายทอดองค์ความรู๎เกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให๎กับเกษตรกรต๎นแบบเกษตรทฤษฎีใหมํ จานวน 30 ราย
งบประมาณ 61,100 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง
(1) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 โดยไมํ กระทบตํ อวั ตถุ ประสงค์ และ
กลุํมเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้
- คําจัดทาหนังสือถํายทอดองค์ความรู๎ให๎กับเกษตรกรจานวน 4 เรื่อง ๆ
ละ 250 บาท จานวนเรื่องละ 30 เลํม เป็นเงิน 30,000 บาท ได๎แกํ (1) เกษตร
ผสมผสานตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมํ
(2) องค์ความรู๎การทาเกษตรด๎านพืชปลอดภัยและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
การป้องกันรักษาพืชโดยใช๎เชื้อราไตรโคเดอร์มา (3) การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าจืด และ (4) การพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์
- จัดซื้อแฟลชไดรฟ์ ขนาด 16 กิ๊กกะไบต์ สาหรับรวบรวมสื่อวีดิทัศน์
องค์ความรู๎ในเนื้อหาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สาหรับเกษตรกร จานวน 30 อัน ๆ ละ
250 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
(2) ขอใช๎งบประมาณ 37,500 บาท สํงคืนงบประมาณ 23,600 บาท
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7) โครงการ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยระบบ PGS
กิจกรรม ฝึกอบรมการผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ ด๎วยระบบ PGS ใน
การผลิต (ด๎านพืช ประมง ปศุสัตว์) และการจัดทาบัญชีต๎นทุนอาชีพ
งบประมาณ 2,481,125 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง
(1) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมํกระทบตํอวัตถุประสงค์ และ
กลุํมเป้าหมาย รายละเอียดดังนี้
- คําจ๎างเหมาออกแบบและจัดทาเอกสารรูปเลํมองค์ความรู๎ด๎าน
การเกษตรระบบการผลิ ตด๎ า นการเกษตรอิ น ทรี ย์ แบบมี สํ ว นรํว ม PGS
ขนาด A๔ จานวน ๓ เรื่อง ๆ ละ ๑,๒๐๐ เลํม ๆ ละ ๓๐๐ บาท พร๎อมจัดสํง
เอกสารให๎กับเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ เป็นเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
- คําจ๎างเหมาจัดทาแผํนพันประชาสัมพันธ์ ขนาด A4 เพื่อประชาสัมพันธ์
เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ และประชาสัมพันธ์ทุกอาเภอที่เข๎ารํวมโครงการฯ
จานวน ๒,๐๐๐ แผํน ๆ ละ ๑๗ บาท เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
- คําจ๎างเหมาจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด A๑ จานวน ๔ สี
เพื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ และประชาสัมพันธ์ทุกอาเภอ
ที่เข๎ารํวมโครงการฯ จานวน ๒,๐๐๐ แผํน ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(2) ขอใช๎งบประมาณ 1,314,000 บาท สํงคืนงบประมาณ 1,167,125 บาท
ประธาน

กิจกรรมประเภทฝึกอบรมที่มีจานวนผู๎เข๎ารํวมอบรมไมํมาก สามารถอบรมได๎
ตามปกติ หากกิจกรรมใดสามารถชะลอออกไปได๎ก็ให๎ชะลอออกไป แตํหาก
กิ จ กรรมใดมี ค วามจ าเป็ น ต๎ อ งจั ด ก็ ข อให๎ ป รั บ รู ป แบบการอบรมหรื อ ลด
จานวนผู๎เข๎าอบรมในแตํละครั้ง

มติที่ประชุม :
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบแผน เป้าหมาย และ
สาระสาคัญของโครงการ และเป็นการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน
จาก 7 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ 5,334,025 บาท เป็น 7 โครงการ 9 กิจกรรม งบประมาณ
4,143,300 บาท สรุปได้ดังนี้
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โครงการ /กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ผลผลิต โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
1 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
1.1 งบลงทุน
500,000 สานักงานจังหวัด
กิจกรรม ปรับปรุงนิทรรศการเรือไฟ
นครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม (หลังเดิม) ตาบล
ในเมือง อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม

2 โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
2.1 งบดาเนินงาน
528,800
สานักงาน
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพ
การทํองเที่ยวและ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
กีฬาจังหวัด
(ร้านอาหาร Hotel Home Stay
นครพนม
Resort) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 200,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์
สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดนครพนม
จานวน 328,800 บาท
ผลผลิต โครงการพัฒนาด้านเกษตร
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม
3.1 งบดาเนินงาน
200,000 สานักงานพาณิชย์
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ “การผลิต
จังหวัดนครพนม
ลิ้นจี่ นพ.1 พืช GI นครพนม” เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไป

มติ ก.บ.จ ครั้งที่ 2/2563

เห็นชอบให้เพิ่มเติมเนื้องาน โดยไมํ
กระทบตํอเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ และไมํเพิม่ วงเงิน
งบประมาณ เป็นดังนี้
1) ปรับปรุงนิทรรศการเรือไฟ
พิพิธภัณฑ์จวนฯ 4 ห๎อง ได๎แกํ 1. ศรัทธา
แหํงศาสนา 2. บุญออกพรรษานครพนม
3. งามล๎นไหลเรือไฟ และ 4. รวมใจไทนคร
2) กิจกรรมตกแตํงภายใน
นิทรรศการอาคารหลังใหญํ
3) กิจกรรมเจาะบาดาล เพื่อใช๎ใน
การอุปโภคภายในพิพิธภัณฑ์จวนฯ
4) กิจกรรมปรับภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์
จวนฯ
เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ภายใต๎โครงการและปรับงบรายจํายให๎
เหมาะสม สอดคล๎องกับการดาเนินงาน
ภายใต๎สถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตาม
ระเบียบโดยไมํกระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
และปรับงบรายจํายให๎เหมาะสม
สอดคล๎องกับการดาเนินงาน ภายใต๎
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตามระเบียบ
โดยไมํกระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหน่วย
ดาเนินการ จาก สานักงานเกษตร
จังหวัดนครพนม เป็น สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดนครพนม
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โครงการ /กิจกรรม/รายการ

3.2 งบดาเนินงาน
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์สินค้า
เกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนม
ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตได้นาสินค้า
มาจาหน่ายโดยตรงสู่ผู้บริโภค
ภายในจังหวัด

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
มติ ก.บ.จ ครั้งที่ 2/2563
(บาท)
800,000 สานักงานพาณิชย์ 1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
จังหวัดนครพนม รายละเอียดกิจกรรมและปรับงบ
รายจํายให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับ
การดาเนินงาน ภายใต๎สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เป็นไปตามระเบียบโดยไมํกระทบ
ตํอเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหน่วย
ดาเนินการ จาก สานักงานเกษตร
จังหวัดนครพนม เป็น สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดนครพนม

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มน้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.1 งบดาเนินงาน
63,200 สานักงานเกษตร เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรม ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์
และสหกรณ์
กิจกรรมและปรับงบรายจํายให๎
ความรู้ด้านการทาเกษตรปลอดภัย
จังหวัดนครพนม เหมาะสม สอดคล๎องกับการดาเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ภายใต๎สถานการณ์การระบาดของโรค
พอเพียง (ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตาม
และอื่นๆ) เกษตรกร 40 ราย
ระเบียบโดยไมํกระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
5 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ
5.1 งบดาเนินงาน
160,200 สานักงานเกษตร เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรม ฝึกอบรมและถ่ายทอด
และสหกรณ์
กิจกรรมและปรับงบรายจํายให๎
องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ
จังหวัดนครพนม เหมาะสม สอดคล๎องกับการดาเนินงาน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตาม
ภายใต๎สถานการณ์การระบาดของโรค
มาตรฐาน GAP และอินทรีย์
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตาม
จานวน 60 คน
ระเบียบโดยไมํกระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
5.2 งบดาเนินงาน
539,600 สานักงานเกษตร เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรม ฝึกอบรมและถ่ายทอด
และสหกรณ์
กิจกรรมและปรับงบรายจํายให๎
องค์ความรู้ด้านการเกษตรตาม
จังหวัดนครพนม เหมาะสม สอดคล๎องกับการดาเนินงาน
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
ภายใต๎สถานการณ์การระบาดของโรค
พอเพียง สาหรับเด็ก/เยาวชน
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปตาม
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ระเบียบโดยไมํกระทบตํอเป้าหมายและ
และโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
จานวน 11 แห่ง
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โครงการ /กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
6 โครงการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจรในพื้นที่แปลงใหญ่
6.1 งบดาเนินงาน
37,500 สานักงานเกษตร
กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้
และสหกรณ์
เกษตรผสมผสานตามแนวทาง
จังหวัดนครพนม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
เกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
จานวน 30 ราย
(วงเงินเดิม 61,100 บาท)

7 โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน ด้วยระบบ PGS
7.1 งบดาเนินงาน
1,314,000 สานักงานเกษตร
กิจกรรม ฝึกอบรมการผลิตสินค้า
และสหกรณ์
เกษตรอินทรีย์ ด้วยระบบ PGS ใน
จังหวัดนครพนม
การผลิต (ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์)
และการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ
จานวน 1,200 ราย
(วงเงินเดิม 2,481,125 บาท)

มติ ก.บ.จ ครั้งที่ 2/2563
1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมและปรับงบ
รายจํายให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับ
การดาเนินงาน ภายใต๎สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เป็นไปตามระเบียบโดยไมํ
กระทบตํอเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ
2. เห็นชอบให้ใช้งบประมาณ
37,500 บาท ส่งคืนงบประมาณ
23,600 บาท
1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมและปรับงบ
รายจํายให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับ
การดาเนินงาน ภายใต๎สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เป็นไปตามระเบียบโดยไมํ
กระทบตํอเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ
2. เห็นชอบให้ใช้งบประมาณ
1,314,000 บาท ส่งคืนงบประมาณ
1,167,125 บาท

(รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 1)
4.2 พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบแผน เป้าหมาย และ
สาระสาคัญของโครงการ ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน)
นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครพนม
 จั งหวัดนครพนมมี โ ครงการตามแผนปฏิ บัติ ราชการประจ าปี ของจังหวั ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขอยกเลิกโครงการ จานวน 2 โครงการ
3 กิจกรรม งบประมาณ 2,380,000 บาท จาแนกเป็น (วาระที่ 3.1)
- ผลผลิ ต โครงการพัฒ นาด๎านการทํองเที่ยวและบริการ จานวน
2,000,000 บาท
- ผลผลิต โครงการการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรม การค๎าและการลงทุน
จานวน 380,000 บาท
และงบประมาณที่ส่งคืนจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (วาระที่ 4.1)
จาก ผลผลิต โครงการพัฒนาด๎านเกษตร จานวน 1,215,300 บาท ดังนี้
- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 จานวน 24,575 บาท
- ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2563 จานวน 1,190,725 บาท
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 จังหวัดนครพนม โดยสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง ได๎จัดทารายละเอียดโครงการ
เพื่อเสนอเป็นโครงการทดแทนที่ยกเลิ ก กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงที่ไมํ
กระทบแผน เป้าหมาย และสาระส าคัญของโครงการ ภายใต๎แผนงาน
ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
2,000,000 บาท ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1 ผลผลิ ต โครงการพั ฒนาด้ า นการท่ องเที่ ย ว
และบริการ
โครงการ ยกระดั บและพั ฒนาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
จังหวัดนครพนม
กิ จ กรรม ปรั บ ปรุ ง อาคารศาลจั งหวั ดนครพนม
(หลั งเกํ า) เป็ น แหลํ ง เรี ย นรู๎ แ ละทํ องเที่ ยวทาง
ประวัติศาสตร์ริมแมํน้าโขง (ระยะที่ 2)

2,000,000

หน่วยดาเนินการ

หมายเหตุ

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง โครงการ/
จังหวัดนครพนม
กิจกรรม Y2

ขอให๎ ก.บ.จ. ได๎พิจารณาให๎ความเห็นชอบ
ประธาน

เป็นโครงการที่บรรจุอยูํในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Y2) โดยงบประมาณการกํอสร๎างที่ตั้งไว๎
ตามแผน คือ 9 ล๎านบาท ทั้งนี้ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 ก.บ.จ. ได๎เห็นชอบ
งบประมาณดาเนินกิจกรรมปรับปรุงอาคารศาลฯ ระยะที่ 1 จานวน 6 ล๎านบาทเศษ
จึงขอความเห็นชอบสมทบงบประมาณอีก 2 ล๎านบาท ในครั้งนี้ เพื่อให๎แล๎วเสร็จ
ในปีงบประมาณนี้

มติที่ประชุม :
เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีการพิจารณาโครงการทดแทนโครงการที่ยกเลิก) จาก
1 โครงการ 2 กิจกรรม 2,000,000 บาท เป็น 1 โครงการ 1 กิจกรรม งบประมาณ 2,000,000 บาท คือ โครงการ
ยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้าโขง (ระยะที่ 2) หน่วยดาเนินการ สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Y2) และเป็นการโอนเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือ
โครงการเดียวกัน เมื่อ ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบแล้ว จะเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค กระทรวงมหาดไทย
และสานักงบประมาณ เพื่อทราบ (รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 2)
4.3 พิ จารณาโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่ ายที่ เหลื อจ่ ายตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบแผน
เป้าหมาย และสาระสาคัญของโครงการ ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน)
นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี รักษาราชการแทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครพนม
 จังหวัดนครพนมมีงบประมาณรายจํายที่เหลือจํายจากการกํอหนี้ผูกพัน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ผลผลิต โครงการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ วงเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท
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 จังหวัดนครพนม โดยสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง ได๎จัดทารายละเอียดโครงการ
เพื่อเสนอเป็นโครงการตามงบประมาณที่เหลือจําย กรณีการโอนเปลี่ยนแปลง
ที่ไมํกระทบแผน เป้าหมาย และสาระสาคัญของโครงการ ภายใต๎แผนงาน
ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน จานวน 1 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
314,000 บาท ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

1 ผลผลิ ต โครงการพั ฒนาด้ า นการท่ องเที่ ย ว
และบริการ
โครงการ ยกระดั บและพั ฒนาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
จังหวัดนครพนม
กิ จ กรรม ปรั บ ปรุ ง อาคารศาลจั งหวั ดนครพนม
(หลั งเกํ า) เป็ น แหลํ ง เรี ย นรู๎ แ ละทํ องเที่ ยวทาง
ประวัติศาสตร์ริมแมํน้าโขง (ระยะที่ 2)

314,000

หน่วยดาเนินการ

หมายเหตุ

สานักงานโยธาธิการและผังเมือง โครงการ/
จังหวัดนครพนม
กิจกรรม Y2

มติที่ประชุม :
เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายที่เหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก 1 โครงการ 1 กิจกรรม 350,000 บาท เป็น 1 โครงการ
1 กิจกรรม งบประมาณ 314,000 บาท คือ โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
กิจกรรมปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ริมแม่น้าโขง (ระยะที่ 2) หน่วยดาเนินการ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (Y2) และเป็นการโอนเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน เมื่อ ก.บ.จ.
ให้ความเห็นชอบแล้ว จะเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค กระทรวงมหาดไทย และสานักงบประมาณ
เพื่อทราบ (รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 3)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ).............................ผู๎จดรายงานการประชุม
(นางสาวณัฏฐ์นรี สัจจานันท์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานจังหวัดนครพนม

(ลงชื่อ).............................ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

(นายณัฐพล สุริยนต์)
ผู๎อานวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดนครพนม
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เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
โครงการ /กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
(บาท)
(รายการใหม่)
ผลผลิต โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 1,028,800
1 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
500,000 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
นครพนม
จังหวัดนครพนม
1.1 งบลงทุน
500,000 งบลงทุน
กิจกรรม ปรับปรุงนิทรรศการเรือไฟ พิพิธภัณฑ์จวน
กิจกรรม ปรับปรุงนิทรรศการเรือไฟ พิพิธภัณฑ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ตาบลใน
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเดิม)
เมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม
(1) ปรับปรุงนิทรรศการเรือไฟ พิพธิ ภัณฑ์จวนฯ 4
ห๎อง ได๎แกํ 1) ศรัทธาแหํงศาสนา 2) บุญออก
พรรษานครพนม 3) งามล๎นไหลเรือไฟ และ 4) รวม
ใจไทนคร
(2) กิจกรรมตกแตํงภายในนิทรรศการอาคารหลัง
ใหญํ พิพธิ ภัณฑ์จวนฯ
(3) กิจกรรมเจาะบาดาล เพื่อใช๎ในการอุปโภค
ภายในพิพธิ ภัณฑ์จวนฯ
(4) กิจกรรมปรับภูมิทัศน์พพิ ธิ ภัณฑ์จวนฯ
ที่

งบประมาณ
(บาท)
1,028,800
500,000

เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง

500,000 เดิมเนื้องานเป็นการปรับปรุง
นิทรรศการเรือไฟ พิพธิ ภัณฑ์จวนผู๎วาํ
ราชการจังหวัดนครพนม (หลังเดิม)
ทั้งหมด 4 ห๎อง โดยใช๎งบประมาณ
500,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให๎การใช๎จําย
งบประมาณเป็นไปอยํางคุ๎มคําและเกิด
ประโยชน์มากยิง่ ขึ้น จึงขอเพิ่มเติมเนื้อ
งาน โดยไมํเพิ่มวงเงินงบประมาณ

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563

เห็นชอบให้เพิ่มเติมเนื้องาน
โดยไม่กระทบต่อเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และ
ไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ เป็น
ดังนี้
1) ปรับปรุงนิทรรศการเรือไฟ
พิพธิ ภัณฑ์จวนฯ 4 ห๎อง ได๎แกํ 1.
ศรัทธาแหํงศาสนา 2. บุญออก
พรรษานครพนม 3. งามล๎นไหล
เรือไฟ และ 4. รวมใจไทนคร
2) กิจกรรมตกแตํงภายใน
นิทรรศการอาคารหลังใหญํ
3) กิจกรรมเจาะบาดาล เพื่อใช๎
ในการอุปโภคภายในพิพธิ ภัณฑ์
จวนฯ
4) กิจกรรมปรับภูมิทัศน์
พิพธิ ภัณฑ์จวนฯ
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เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
2 โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
2.1 งบดาเนินงาน
กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว (ร้านอาหาร Hotel Home Stay
Resort)
ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(บาท)
(รายการใหม่)
528,800 โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม
528,800 งบดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว (ร้านอาหาร Hotel Home
Stay Resort) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน
200,000 บาท
- ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู๎/ฝึกปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการโรงแรม/ที่พกั , ร๎านอาหาร, โฮมสเตย์ พร๎อม copy
ลงแผํน CD ข๎อมูล หลังจากอบรมเสร็จสิ้นเพื่อแจกจํายให๎สถาน
ประกอบการ ประเภทละ 50 แผํน
- ออกแบบทดสอบความรู๎ทั่วไปของสถานประกอบการ และสร๎าง
แพลตฟอร์มแบบทดสอบระบบออนไลน์
- ผลิตใบประกาศ สาหรับผู๎ที่ผํานทดสอบ จานวน 200 ใบ
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู๎ประกอบการ/ผู๎ที่สนใจเข๎ารับการอบรม
กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม จานวน 328,800 บาท
- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "นครพนมพร๎อม" เชื่อมั่นการทํองเที่ยว
จังหวัดนครพนม ความยาวไมํนอ๎ ยกวํา 5 นาที โดยเนื้อหา
ประกอบด๎วย ข๎อมูลจังหวัดนครพนมด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการ
ทํองเที่ยว ด๎านคุณภาพชีวติ ที่มีความพร๎อมการรองรับ
นักทํองเที่ยว
- เผยแพรํประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ เชํน
Youtube/Facebook

งบประมาณ
(บาท)
528,800

เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง

528,800 ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมํกระทบตํอ
วัตถุประสงค์และกลุํมเป้าหมาย ใน
วงเงินงบประมาณเทําเดิม

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
กิจกรรมภายใต้โครงการและ
ปรับงบรายจ่ายให้เหมาะสม
สอดคล๎องกับการดาเนินงาน
ภายใต๎สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เป็นไปตามระเบียบโดยไมํ
กระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
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เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
โครงการ /กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(รายการเดิม)
(บาท)
(รายการใหม่)
(บาท)
ผลผลิต โครงการพัฒนาด้านเกษตร
4,305,225
3,114,500
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1,000,000 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1,000,000
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
3.1 งบดาเนินงาน
200,000 งบดาเนินงาน
200,000 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
กิจกรรม จัดงานวันรณรงค์ “การผลิตลิ้นจี่ นพ.1 พืช
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ “การผลิตลิ้นจี่ นพ.1 พืช
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอ
GI"
GI นครพนม” เพื่อสร้างการรับรูใ้ ห้ประชาชน
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
ทั่วไป
1. เปลีย่ นแปลงกิจกรรม เป็น กิจกรรม
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ลิ้นจี่นครพนม ลักษณะป้ายตรา
ประชาสัมพันธ์ “การผลิตลิ้นจี่ นพ.1
สินค๎าและคิวอาร์โค๎ด และโลโก๎ลิ้นจี่นครพนม เพื่อใช๎ในการ
พืช GI นครพนม” เพื่อสร๎างการรับรูใ๎ ห๎
ประชาสัมพันธ์สร๎างการรับรู๎และควานําเชื่อถือให๎กับสินค๎า
ประชาชนทั่วไป โดยไมํกระทบตํอ
รวมทั้งการจัดจาหนําย จานวน 50,000 บาท
วัตถุประสงค์และกลุํมเป้าหมาย ใน
- จัดทาบรรจุภัณฑ์ลิ้นจี่สาหรับการจาหนํายออนไลน์และ
วงเงินงบประมาณเทําเดิม
ออฟไลน์ จานวน 50,000 บาท
2. เปลี่ยนแปลงหนํวยดาเนินการเป็น
- ประชาสัมพันธ์การจาหนํายผํานชํองทางการจาหนํายที่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
ได๎รับความนิยม หรือสื่อออนไลน์ตําง ๆ จานวน 20,000 บาท
ที่

- ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงจุดจาหนํายลิ้นจี่นครพนม
ภายในจังหวัดนครพนม ประกอบด๎วย คํารถแหํ คําสปอต
โฆษณา คําประชาสัมพันธ์วิทยุ คําป้ายประชาสัมพันธ์ คําเชํา
เต็นท์ คําพิธีกร คําเชําเครื่องเสียง จานวน 80,000 บาท

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563

1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
กิจกรรมและปรับงบรายจ่ายให้
เหมาะสม สอดคล๎องกับการ
ดาเนินงาน ภายใต๎สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เป็นไปตามระเบียบ
โดยไมํกระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
หน่วยดาเนินการ จาก สานักงาน
เกษตรจังหวัดนครพนม เป็น
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
นครพนม
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เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
โครงการ /กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
(บาท)
(รายการใหม่)
3.2 งบดาเนินงาน
800,000 งบดาเนินงาน
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย
จังหวัดนครพนมในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อเป็น
จังหวัดนครพนม ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อ
การเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตได้นาสินค้ามา
เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตได้นา
จาหน่ายโดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในจังหวัด
สินค้ามาจาหน่ายโดยตรงสู่ผู้บริโภคภายในจังหวัด
ดาเนินการจัดหานักการตลาดมืออาชีพเพื่อรวบรวม
ดาเนินการจัดแสดงสินค๎าเกษตรปลอดภัย จานวน 8
กระจายผลผลิต เชื่อมโยงสินค๎าเกษตรไปสูํแหลํงทํองเที่ยว
ครัง้
ที่

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
800,000 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
เป็น ดาเนินการจัดหานักการตลาดมือ
อาชีพเพื่อรวบรวม กระจายผลผลิต
เชื่อมโยงสินค๎าเกษตรไปสูํแหลํง
ทั้งในและตํางจังหวัด รวมถึงให๎ความรู๎และจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
ทํองเที่ยวทั้งในและตํางจังหวัด รวมถึง
สื่อวิดีโอ ป้ายตราสินค๎าและคิวอาร์โค๎ด สาหรับการทา
ให๎ความรูแ๎ ละจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีโอ
การตลาดออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ สาหรับสินค๎า
ป้ายตราสินค๎าและคิวอาร์โค๎ด สาหรับ
เกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครพนม (ด๎านพืช ประมง และ
การทาการตลาดออนไลน์และการ
ปศุสัตว์)
ประชาสัมพันธ์ สาหรับสินค๎าเกษตร
1.จัดหาทีมนักการตลาด-การประชาสัมพันธ์ และที่ปรึกษา
ปลอดภัยของจังหวัดนครพนม (ด๎านพืช
บริหารการขายผู๎มีประสบการณ์ เพื่อรวบรวมกระจาย
ผลผลิตทางการเกษตรเชื่อมโยงสินค๎าเกษตรปลอดภัย
ประมง และปศุสัตว์) โดยไมํกระทบตํอ
จังหวัดนครพนมไปสูํแหลํงทํองเที่ยวทั้งในและตํางจังหวัด
วัตถุประสงค์และกลุํมเป้าหมาย ใน
งบประมาณ 96,000 บาท
วงเงินงบประมาณเทําเดิม
2. เปลี่ยนแปลงหนํวยดาเนินการเป็น
-คําจ๎างเหมานักการตลาดและประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

เพื่อรวบรวมและคัดสรรผลผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย และ
ออกแบบเพื่อการยกระดับสินค๎าสูํการเป็นสินค๎าคุณภาพ
เยี่ยม (Premium Product) เพื่อจาหนํายทั้งภายในและ
ตํางจังหวัด ภายในร๎านจาหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎
มาตรฐานจังหวัดนครพนม เป็นเงิน 96,000 บาท

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563
1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมและปรับ
งบรายจ่ายให้เหมาะสม
สอดคล๎องกับ
การดาเนินงาน ภายใต๎
สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เป็นไปตามระเบียบ
โดยไมํกระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
หน่วยดาเนินการ จาก สานักงาน
เกษตรจังหวัดนครพนม เป็น
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
นครพนม
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เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
ที่

โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม่)
2.พัฒนาและวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค๎า
เกษตร พร๎อมทั้งวางระบบการขายสินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎
มาตรฐานภายในร๎านจาหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎
มาตรฐานจังหวัดนครพนม งบประมาณ 300,000 บาท
-คําจ๎างเหมาพัฒนาระบบการขายสินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎
มาตรฐานภายในร๎านจาหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎
มาตรฐานจังหวัดนครพนม ได๎แกํ การจัดทาแผนการตลาด
จัดหาและวางระบบการขาย POS (Point Of Sale) เพื่อ
บริหารจัดการสินค๎า และระบบสรรหาสมาชิกและการ
บริหารลูกค๎าสัมพันธ์ (Customer Relationship
Management) จานวน 1 ระบบ เป็นเงิน 300,000 บาท
3. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์สํงเสริมการ
จาหนํายสินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎มาตรฐานและสร๎างการ
รับรู๎ให๎กับประชาชนทั่วไปในการบริโภคสินค๎าเกษตร
ปลอดภัยจังหวัดนครพนม งบประมาณ 250,000 บาท
- คําจ๎างเหมาจัดทาวิดีโอคลิป ความยาวไมํต่ากวํา 30 วินาที
จานวน 5 คลิป และเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผํานสื่อ
ออนไลน์ตํางๆ ประกอบด๎วย คลิปที่ 1 ภาพลักษณ์สินค๎า
เกษตรปลอดภัยจังหวัดนครพนม คลิปที่ 2 นาเสนอสินค๎า
เกษตรปลอดภัยประเภทผัก คลิปที่ 3 นาเสนอสินค๎า
เกษตรปลอดภัยประเภทผลไม๎ คลิปที่ 4 นาเสนอสินค๎า
เกษตรปลอดภัยประเภทประมง และคลิปที่ 5 นาเสนอ
สินค๎าเกษตรปลอดภัยประเภทปศุสัตว์ เป็นเงิน 170,000
บาท

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563
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เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
ที่

โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม่)
- คําจ๎างเหมาจัดทาเอกสารในการเผยแพรํประชาสัมพันธ์
สินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎มาตรฐานจังหวัดนครพนม จานวน
1 งาน เป็นเงิน 80,000 บาท (ประกอบด๎วย 1) แผํนพับ
(Brochure) พิมพ์ 4 สี จานวน 3,000 ฉบับ 2) โปสเตอร์
(Poster) พิมพ์ 4 สี ขนาด A3 จานวน 200 ใบ และ3)
ใบปลิวขนาด A5 พิมพ์สีเดียว จานวน 10,000 ฉบับ)
4. จัดทาสื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ
154,000 บาท
-คําจ๎างเหมาจัดทาป้ายตราสัญลักษณ์ ติดตั้ง ณ ร๎านค๎า
ผู๎ประกอบการที่สนับสนุนการใช๎สินค๎าเกษตรปลอดภัย เพื่อ
ผลักดันให๎ผู๎ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครพนมใช๎วัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สินค๎าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดนครพนม
เป็นเงิน 40,000 บาท
- คําจ๎างเหมาจัดทาป้ายตราสินค๎าและคิวอาร์โค๎ดสินค๎า
เกษตรที่สาคัญของจังหวัดเพื่อเป็นต๎นแบบ ให๎กับกลุํม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็น
ชํองทางประชาสัมพันธ์สินค๎า เป็นเงิน 114,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563
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เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่
ลุ่มน้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4.1 งบดาเนินงาน
กิจกรรม ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการทา
เกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ)
จานวน 3 วัน เกษตรกร 40 ราย
ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
(รายการใหม่)
(บาท)
63,200 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพื้นที่
63,200
ลุ่มน้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
63,200 งบดาเนินงาน
63,200 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการทา
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
เกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมํ
พอเพียง (ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ)
กระทบตํอวัตถุประสงค์และ
เกษตรกร 40 ราย
กลุํมเป้าหมาย ในวงเงินงบประมาณเทํา
(1) ฝึกอบรมผํานระบบไลน์ และเครือขํายอินเตอร์เน็ตอื่นๆ
เดิม
เป็นเงิน 4,800 บาท
(2) คําจ๎างเหมาออกแบบและจัดทาเอกสารรูปเลํมองค์
ความรู๎ด๎านการเกษตรปลอดภัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ด๎านพืช ประมง ปศุสัตว์ และอื่นๆ) ขนาด A4
จานวน 3 ด๎านๆ ละ 40 เลํม เลํมๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน
36,000 บาท
(3) คําจ๎างเหมาออกแบบและจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ขนาด A1 จานวน 4 สี เพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตสินค๎า
เกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เผยแพรํแกํเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ และประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่ลุํมนาก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จานวน 200 แผํนๆ ละ 112 บาท เป็นเงิน 22,400 บาท

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมและปรับ
งบรายจ่ายให้เหมาะสม
สอดคล๎องกับการดาเนินงาน
ภายใต๎สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เป็นไปตามระเบียบโดยไมํ
กระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
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เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
โครงการ /กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(รายการเดิม)
(บาท)
(รายการใหม่)
(บาท)
5 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการตาม
699,800 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการตาม
699,800
พระราชดาริ
พระราชดาริ
5.1 งบดาเนินงาน
160,200 งบดาเนินงาน
160,200 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้
กิจกรรม ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตสินค้าเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตสินค้าเกษตร
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมํ
ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ จานวน 5
ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ จานวน
กระทบตํอวัตถุประสงค์และ
วัน จานวน 2 แห่งๆ ละ 30 คน รวม 60 คน
60 คน
กลุํมเป้าหมาย ในวงเงินงบประมาณเทํา
(1) คําจ๎างเหมาจัดทาหนังสือถํายทอดองค์ความรู๎ให๎กับเด็ก
เดิม
ที่

และเยาวชน จานวน 6 เรื่อง ๆ ละ 60 เลํม รวมจานวน 360
เลํมๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท
(2) คําจ๎างเหมาจัดทาสื่อแผํนพับประชาสัมพันธ์ จานวน
2,010 แผํนๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 40,200 บาท
(3) คําจ๎างเหมาจัดทา CD สื่อวีดีทัศน์องค์ความรู๎ในเนื้อหา
สาระตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องสาหรับให๎เกษตรกรศึกษาด๎วยตัวเอง
จานวน 60 แผํน ๆ ละ200 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมและปรับ
งบรายจ่ายให้เหมาะสม
สอดคล๎องกับการดาเนินงาน
ภายใต๎สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เป็นไปตามระเบียบโดยไมํ
กระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
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เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
5.2 งบดาเนินงาน
กิจกรรม ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้าน
การเกษตรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับเด็ก/เยาวชน โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน และโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 11 แห่งๆ ละ 7 วัน
ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(บาท)
(รายการใหม่)
539,600 งบดาเนินงาน
กิจกรรม ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้าน
การเกษตรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับเด็ก/เยาวชน โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน และโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 11 แห่ง
(1) คําจ๎างเหมาจัดทาหนังสือถํายทอดองค์ความรู๎ให๎กับ
เกษตรกร จานวน 4 เรื่อง ๆ ละ 220 เลํม รวมจานวน 880
เลํมๆละ 300 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท
(2) คําจ๎างเหมาออกแบบและจัดทาวีดีทัศน์/วีดีโอเผยแพรํ
ความรู๎ด๎านการเกษตรผสมผสานตามหลักสูตรการฝึกอบรม
จานวน 5 ชุดวิชาๆ ละ 54,000 บาท เป็นเงิน 270,000
บาท
(3) คําจ๎างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์องค์ความรู๎ตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด 1*2 เมตร
จานวน 10 ป้าย ๆ ละ 560 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
539,600 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมํ
กระทบตํอวัตถุประสงค์และ
กลุํมเป้าหมาย ในวงเงินงบประมาณเทํา
เดิม

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563
1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมและปรับ
งบรายจ่ายให้เหมาะสม
สอดคล๎องกับ
การดาเนินงาน ภายใต๎
สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เป็นไปตามระเบียบ
โดยไมํกระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เห็นชอบให้ใช้งบประมาณ
37,500 บาท ส่งคืนงบประมาณ
23,600 บาท
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เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
6 โครงการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจร
ในพื้นที่แปลงใหญ่
6.1 งบดาเนินงาน
กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กษตรผสมผสานตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร
ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 30 ราย
ที่

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(บาท)
(รายการใหม่)
(บาท)
61,100 โครงการส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรครบวงจร
37,500
ในพื้นที่แปลงใหญ่
61,100 งบดาเนินงาน
37,500 1. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กษตรผสมผสาน
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมํ
เกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จานวน 30 ราย
กระทบตํอวัตถุประสงค์และ
(1) คําจัดทาหนังสือถํายทอดองค์ความรู๎ให๎กับเกษตรกร
กลุํมเป้าหมาย
จานวน 4 เรื่องๆ ละ 250 บาท จานวนเรื่องละ 30 เลํม เป็น
2. ขอใช๎งบประมาณ 37,500 บาท
เงิน 30,000 บาท ได๎แกํ 1) เกษตรผสมผสานตามแนวทาง
สํงคืนงบประมาณ 23,600 บาท
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมํ 2) องค์
ความรู๎การทาเกษตรด๎านพืชปลอดภัยและการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และการป้องกันรักษาพืชโดยใช๎เชื้อราไตรโคเดอร์มา
3) การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด และ 4) การ
พัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์
(2) จัดซื้อแฟลชไดรฟ์ ขนาด 16 กิ๊กกะไบต์ สาหรับรวบรวม
สื่อวีดีทัศน์องค์ความรู๎ในเนื้อหาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สาหรับ
เกษตรกร จานวน 30 อัน ๆละ 250 บาท เป็นเงิน 7,500
บาท

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563

1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมและปรับ
งบรายจ่ายให้เหมาะสม
สอดคล๎องกับ
การดาเนินงาน ภายใต๎
สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เป็นไปตามระเบียบ
โดยไมํกระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เห็นชอบให้ใช้งบประมาณ
37,500 บาท ส่งคืนงบประมาณ
23,600 บาท

11

เอกสารแนบท ้าย 1

การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ
โครงการ /กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง
(รายการเดิม)
(บาท)
(รายการใหม่)
(บาท)
7 โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน
2,481,125 โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน 1,314,000
ด้วยระบบ PGS
ด้วยระบบ PGS
7.1 งบดาเนินงาน
2,481,125 งบดาเนินงาน
1,314,000 1. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม ฝึกอบรมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วย
กิจกรรม ฝึกอบรมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
ระบบ PGS ในการผลิต (ด้านพืช ประมง
ด้วยระบบ PGS ในการผลิต (ด้านพืช ประมง ปศุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไมํ
ปศุสัตว์) และการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ จานวน
สัตว์) และการจัดทาบัญชีตน้ ทุนอาชีพ จานวน
กระทบตํอวัตถุประสงค์และ
1,200 ราย
1,200 ราย
กลุํมเป้าหมาย
(1) คําจ๎างเหมาออกแบบและจัดทาเอกสารรูปเลํมองค์
2. ขอใช๎งบประมาณ 1,314,000 บาท
ความรู๎ด๎านการเกษตรระบบการผลิตด๎านการเกษตรอินทรีย์
สํงคืนงบประมาณ 1,167,125 บาท
ที่

แบบมีสํวนรํวม PGS ขนาด A4 จานวน 3 เรื่อง ๆ ละ 1,200
เลํม ๆ ละ 300 บาท พร๎อมจัดสํงเอกสารให๎กับเกษตรกรที่
เข๎ารํวมโครงการ เป็นเงิน 1,080,000 บาท
(2) คําจ๎างเหมาจัดทาแผํนพันประชาสัมพันธ์ ขนาด A4
เพื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ และ
ประชาสัมพันธ์ทุกอาเภอที่เข๎ารํวมโครงการฯ จานวน 2,000
แผํนๆละ 17 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท
(3) คําจ๎างเหมาจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด A1
จานวน 4 สี เพื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ
และประชาสัมพันธ์ทุกอาเภอที่เข๎ารํวมโครงการฯ จานวน
2,000 แผํน แผํนละ 100 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท

รวม 7 โครงการ 9 กิจกรรม/รายการ 5,334,025

รวม 7 โครงการ 9 กิจกรรม/รายการ 4,143,300

เงินส่งคืน 1,190,725 บาท

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563

1. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจกรรมและปรับ
งบรายจ่ายให้เหมาะสม
สอดคล๎องกับ
การดาเนินงาน ภายใต๎
สถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 เป็นไปตามระเบียบ
โดยไมํกระทบตํอเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เห็นชอบให้ใช้งบประมาณ
1,314,000 บาท ส่งคืน
งบประมาณ 1,167,125 บาท

1
การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครัง้ ที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณปกติ

โครงการ /กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
(บาท)
(รายการใหม่)
1 โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี
2,000,000 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
วัฒนธรรมท้องถิ่นสาคัญของจังหวัดนครพนม
นครพนม
2.1 ผลผลิต โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
1,000,000 ผลผลิต โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
บริการ
งบลงทุน
งบดาเนินงาน
กิจกรรม ปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
กิจกรรม ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์รนื่ รมย์
เป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้า
ถนนข้าวปุ้น
โขง (ระยะที่ 2)
ที่

2.2 ผลผลิต โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ
งบดาเนินงาน
กิจกรรม จัดงานสงกรานต์เรณูนคร อาเภอเรณู
นคร จังหวัดนครพนม

งบประมาณ
(บาท)
2,000,000

มติ ก.บ.จ. ครัง้ ที่ 2/2563

2,000,000 เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัตริ าชการ เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตาม

1,000,000

รวม 1 โครงการ 2 กิจกรรม/รายการ 2,000,000

เหตุผลการขอโอนเปลี่ยนแปลง

เอกสารแนบท ้าย 2

รวม 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 2,000,000

ประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (Y2) โดยงบประมาณ
การก่อสร้างที่ตั้งไว้ตามแผน คือ 9 ล้านบาท
ทั้งนี้ ตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 ก.บ.จ. ได้
เห็นชอบงบประมาณดาเนินกิจกรรมปรับปรุง
อาคารศาลฯ ระยะที่ 1 จานวน 6 ล้านบาทเศษ
จึงขอความเห็นชอบสมทบงบประมาณอีก 2
ล้านบาท ในครั้งนี้ เพื่อให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณนี้ โดยหากดาเนินการแล้วเสร็จ
อาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) จะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดนครพนมที่จะ
สร้างความสมบูรณ์ของเมือง และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ริมโขง

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก 1 โครงการ 2
กิจกรรม 2,000,000 บาท เป็น 1 โครงการ 1
กิจกรรม งบประมาณ 2,000,000 บาท คือ
โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนครพนม กิจกรรมปรับปรุงอาคารศาล
จังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์ริมแม่น้าโขง (ระยะที่
2) หน่วยดาเนินการ สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของจังหวัดนครพนม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (Y2) และเป็นการโอนเงินจัดสรร
ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน เมื่อ
ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบแล้ว จะเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแลภาค กระทรวงมหาดไทย และสานัก
งบประมาณ เพื่อทราบ

1
การพิจารณาการขอเปลีย่ นแปลงโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครพนม
ตามมติ ก.บ.จ. ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563
กรณี งบประมาณเหลือจ่าย

โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
1 โครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน่ สาคัญของจังหวัดนครพนม
2.1 ผลผลิต โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ
บริการ
งบดาเนินงาน
กิจกรรม ค่าจ้างเหมาส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
Countdown ต้อนรับปีใหม่ 2020
(งบประมาณ 2,000,000 บาท วงเงินก่อหนี้
1,650,000 บาท)
ที่

รวม 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(บาท)
(รายการใหม่)
350,000 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วจังหวัด
นครพนม
350,000 ผลผลิต โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
งบลงทุน
กิจกรรม ปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ริมแม่น้า
โขง (ระยะที่ 2)

350,000

รวม 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ
เหตุผลการขอโอนเปลีย่ นแปลง
(บาท)
314,000

เอกสารแนบท ้าย 3

มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/2563

314,000 เป็นโครงการที่บรรจุอยูใ่ นแผนปฏิบตั ิ เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายที่
ราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(Y2) โดยงบประมาณการก่อสร้างที่ตั้ง
ไว้ตามแผน คือ 9 ล้านบาท ทั้งนี้ ตาม
มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2563 ก.บ.จ. ได้
เห็นชอบงบประมาณดาเนินกิจกรรม
ปรับปรุงอาคารศาลฯ ระยะที่ 1
จานวน 6 ล้านบาทเศษ จึงขอความ
เห็นชอบสมทบงบประมาณในส่วนที่
เหลือในครั้งนี้ เพือ่ ให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณนี้ โดยหากดาเนินการ
แล้วเสร็จ อาคารศาลจังหวัดนครพนม
(หลังเก่า) จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
ของจังหวัดนครพนมที่จะสร้างความ
สมบูรณ์ของเมือง และเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพืน้ ที่ริมโขง

314,000

เหลือจ่ายตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
ของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จาก 1 โครงการ 1 กิจกรรม
350,000 บาท เป็น 1 โครงการ 1 กิจกรรม
งบประมาณ 314,000 บาท คือ โครงการ
ยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครพนม กิจกรรมปรับปรุงอาคารศาล
จังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ริม
แม่น้าโขง (ระยะที่ 2) หน่วยดาเนินการ
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครพนม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการ/กิจกรรม ที่อยูใ่ นแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปีของจังหวัดนครพนม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Y2) และ
เป็นการโอนเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน
ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน เมื่อ ก.บ.จ.
ให้ความเห็นชอบแล้ว จะเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแลภาค กระทรวงมหาดไทย
และสานักงบประมาณ เพือ่ ทราบ

