รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 5/๒๕64
วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ณ หองประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม)
รายชื่อ ก.บ.จ. ผูที่มาประชุม
๑. นายธวัชชัย รอดงาม
๒. นายวรรณพล ตอพล
๓. นายชาญชัย คงทัน
๔. พ.อ.จักริน จิตคติ
๕. นางสาวไพวัลย ปชชามาตร
๖. นายชัชวาล เอื้อสุวรรณ
๗. นายคงกริช พงษพันธ
๘. นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแกว
๙. พ.อ.เถลิงศักดิ์ มูลประดับ
๑๐. นายสัมฤทธิ์ คงหาญ
๑๑. พ.ต.อ.ณรงค วงคธรรม
๑๒. นายสุรชัย สูตรสุวรรณ
๑๓. วาที่ร.ต.เทวัญ พิมพพันธุ
๑๔. นางสาวกนกกร เอี่ยมเพชร
๑๕. นายสุริยา สุคนธชาติ
๑๖. นางสาววารุณี คําคลี่
๑๗. นางสาวพัชรา ทองเหลา
๑๘. ผศ.ดร.กัญลยา มิขะมา
๑๙. นายมนตรี บุญศรี
๒๐. นายสุคนธ ศรีนา
๒๑. นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ
๒๒. นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ
๒๓. นายกานต แกวมาตย
๒๔. นายประภัทร ตรีวัฒนประภา
๒๕. นายชาญวิทย มูลโคตร
๒๖. นางสาวกนกพร ใชยศล
๒๗. นายณัฐพล สุริยนต
28. นายอภิชาติ บุตรวร

รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม
รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม (ฝายทหาร)
เกษตรและสหกรณจังหวัดนครพนม
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครพนม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนครพนม
แทนผูบังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ ๒๑๐
แทนปลัดจังหวัดนครพนม
แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครพนม
แทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
แทนคลังจังหวัดนครพนม
แทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม
แทน ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
แทน พาณิชยจังหวัดนครพนม
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครพนม
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขานครพนม
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม
นายกเทศมนตรีตําบลธาตุพนม
นายกเทศมนตรีตําบลทาอุเทน
แทนประธานหอการคาจังหวัดนครพนม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพรม
แทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดนครพนม กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล ผูชวยเลขานุการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเลขานุการ
สํานักงานจังหวัดนครพนม
/รายชื่อ…

-2รายชื่อ ก.บ.จ. ผูไมมาประชุม
1. นายชาธิป รุจนเสรี
ผูวาราชการจังหวัดนครพนม
2. นายกเทศบาลเมืองนครพนม
3. นายกเทศมนตรีตําบลนาแก
4. ประธานอุตสาหกรรมธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดนครพนม
5. นายณัฏฐภูมิ พระเดชะ
ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตขาวคุณภาพดี
บานหนองนาดอน
6. นายประธาน ศรีสุโน
ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขาวคุณแม
7. ประธานเครือขายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จังหวัดนครพนม
8. นางสาวแกวกิริยา บุณยเกียรติ
ประธานวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมงานผา
9. นางนิ่มอนงค แกวไพศาล
ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผล
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายสุรศักดิ์ ไกรพินิจ
2. นายอธิพล ศรีหลา
3. นายสําราญ รื่นนาค
4. นายประพันธศักดิ์ บุตรรัตน
5. สุพงษ คําลุน
6. นายรุงธนาพัชร วชิระทรัพย
7. นายอนันธิศักดิ์ ผลบุญ
8. นายยุทธชัย ไพรีรณ
9. นางสาวจตุพร พออามาตย
10. นางสาวปุณยธร ยางธิสาร
11. นายคุณานนท ศิริบุญ
12. นายธนกร ศรีฤทธิประดิษฐ
13. นายโกศล วงษจันทร
เริ่มประชุม

- ติดราชการ - ติดราชการ - ติดราชการ - ติดภารกิจ - ติดภารกิจ - ติดภารกิจ - ติดภารกิจ - ติดภารกิจ - ติดภารกิจ -

ผูอ ํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม
ผูอ ํานวยการโครงการชลประทานนครพนม
แทนประมงจังหวัดนครพนม
แทนนายอําเภอเมืองนครพนม
แทนนายอําเภอธาตุพนม
แทนนายอําเภอนาหวา
แทนนายอําเภอนาแก
หัวหนาฝายวิศวกรรมโยธา องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลพิมาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดนครพนม
นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดนครพนม
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดนครพนม

เวลา 09.30 น.
นายธวัชชัย รอดงาม รองผูวาราชการจังหวัดเปนประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน

จังหวัดมีประเด็นนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณา ดังนี้
1) พิจารณาใหความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณี การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ)
/2) พิจารณา...

-32) พิจารณาใหความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณี การขอใชเงิน
สงคืนจากการยกเลิกโครงการ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

เลขานุการฯ

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม
ไดมีการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อรับทราบการครบวาระ
ในการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม
การใหความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ) โครงการสงเสริมและยกระดับ
งานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นสําคัญของจังหวัดนครพนม กิจกรรมสงเสริมงานประเพณีไหล
เรือไฟจังหวัดนครพนม ประจําป 2564 จากเดิม วงเงิน 6,225,000 บาท เปน 3,050,000 บาท
และการใหความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณี การขอใชเงินเหลือจายและเงินสงคืน
จากการยกเลิกโครงการ) ไปดําเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบแตยังไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ โดยใหรายงานประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค เพื่อทราบ จํานวน 1 โครงการ
14 กิจกรรม/รายการ วงเงิน 6,684,100 บาท นั้น
ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 10 หนา
ซึ่งไดจัดสงใหคณะกรรมการทุกทานเพื่อตรวจสอบลวงหนาแลว หากทานใดมีความประสงค
จะแกไข/เปลี่ยนแปลง ใหแจงที่ประชุมทราบ หากไมมีการขอแกไข/เปลี่ยนแปลง ขอให
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว รายละเอียดตาม QR
C0de ที่แนบมาพรอมนี้

มติที่ประชุม

ก.บ.จ. จังหวัดนครพนม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕๖4
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม
(ครบวาระในตําแหนง)

เลขานุการฯ

ตามที่จังหวัดนครพนมไดมีคําสั่งที่ 2828/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ซึ่งมีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละสามป (ครบวาระในตําแหนงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564)
เพื่อใหการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดนครพนมเปนไปดวยความ
เรียบรอย จังหวัดจึงมีคําสั่งที่ 3127/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม และโครงสรางที่กําหนด
/โดยมีหนาที่…

-4โดยมีหนาที่และอํานาจในการวางแผนแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงาน
แบบบูรณาการในจังหวัดเปนไปตามหลักการนโยบายและระบบตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 การบรรจุ แ ผนงานโครงการเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มตามขั้ น ตอนโครงการ
เสนอขอรั บ สนั บ สนุ น งบประมาณโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ําเพื่ อรองรับสถานการณ ภัยแลงและฝนทิ้งชวง ป 2565 (งบกลาง ป
2565) (องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม)

นายกองคการ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 3 ไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ํา
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดนครพนม นัดพิเศษ/2564 เมื่อวันจันทรที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
นครพนม
เห็นชอบ บรรจุแผนงาน/โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อปองกัน
ปญหาอุทกภัยและบรรเทาปญหาภัยแลง (เพิ่มเติม) จํานวน 3,157 โครงการ งบประมาณ
1,749,000,000 บาท ที่ องค การบริห ารสวนจังหวัด นครพนมเสนอ และแนวทาง
ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 คือ แผนปฏิบัติการของหนวยงานของรัฐ
และองค กรปกครองส วนท องถิ่ นที่ เกี่ ยวกั บทรั พยากรน้ํ า และแผนงบประมาณการบริ หาร
ทรัพยากรน้ําใหเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําพิจารณาเห็นชอบ โดยใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครพนมนําโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบกลาง ป 2565 เขาในวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เมื่อรัฐบาลมีการกําหนด
หลักเกณฑฯ สามารถนําความเห็นของคณะกรรมการ ก.บ.จ. มาเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ งบกลาง ป 2565 ตอไป
สํานั กงานทรัพยากรน้ํ าแห งชาติ แจ งแนวทางการจั ดทํ าขอเสนอขอรับ สนับ สนุ น
งบกลาง กรณีโครงการที่ดําเนินการโดยจังหวัด หรือหนวยงานทองถิ่น ตองนําแผนงาน
บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงขอนําแผนงานโครงการเพื่อเตรียมความพรอมเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เพื่อรองรับสถานการณภัยแลงและฝนทิ้งชวง ป 2565 (งบกลาง ป 2565) และป 2566
เสนอตอคณะกรรมการ ก.บ.จ. และบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ดังนี้
ลําดับที่
1
2

ชื่อโครงการ
โครงการธนาคารน้ําใตดินเพื่อสงเสริมอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมอยางยั่งยืน
โครงการขุดเจาะน้ําบาดาลเพื่อสงเสริมอาชีพ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
แกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมอยางยั่งยืน

จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1,500

750,000,000

1,500

750,000,000
/3. โครงการ...

ลําดับที่
3
4
5
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ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการน้ําจังหวัดนครพนม
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการประมวลผลสนับสนุนการแกไข
ปญหาภัยแลงและน้ําทวมอยางยั่งยืน
โครงการกอสรางฝาย และ ขุดลอก
รวม

จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
1

50,000,000

1

50,000,000

155
3,157

149,000,000
1,749,000,000

รายละเอียดตาม QR C0de ที่แนบมาพรอมนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.3 การบรรจุโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวง/กรม และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ในแผนพัฒนา
จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566 - 2570

เลขานุการฯ

จังหวัดไดรับการประสานจากกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 15 สํานักงบประมาณ
วาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกระทรวง/กรม
และงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตองบรรจุ
อยูในแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70 หากโครงการใดไมบรรจุอยูในแผนดังกลาว
จะไมไดรับการพิจารณาจากสํานักงบประมาณ จึงขอใหจังหวัดตรวจสอบและรวบรวมโครงการ
บรรจุอยูในแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70 ใหครบถวน และจัดสงแผน
ฉบับปรับปรุงใหทีมบูรณาการกลาง ทั้งนี้ โครงการดังกลาวตองเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) รับทราบ
จังหวัดไดแจงใหสวนราชการ อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําสรุปโครงการ
ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกระทรวง/กรม และงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงใหจังหวัด ในการนี้ จังหวัดไดรวบรวม
และสรุปโครงการที่สวนราชการ อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงมาเพื่อบรรจุ
ในแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566 - 2570 จํานวน 1,212 โครงการ งบประมาณ
13,093 ลานบาท แยกตามประเด็นการพัฒนา แหลงงบประมาณ และประเภทโครงการ ดังนี้
แยกตามประเด็นการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
ลํา
จํานวน
ประเด็นการพัฒนา
ดับ
โครงการ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567
พ.ศ.2568
พ.ศ.2569
พ.ศ.2570
พ.ศ.2566-2570
รวมทั้งสิ้น
1,273 9,644,961,436 935,541,870 956,291,760 970,604,080 989,367,680 13,496,766,826
1 การพัฒนาคุณภาพ
ทางการทองเที่ยว
27
812,111,084 30,180,000 30,180,000 30,180,000 30,180,000
932,831,084
และบริการ

/2. การพัฒนา...
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แยกตามประเด็นการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
ลํา
จํานวน
ประเด็นการพัฒนา
ดับ
โครงการ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567
พ.ศ.2568
พ.ศ.2569
พ.ศ.2570
พ.ศ.2566-2570
2 การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
289 2,679,883,710 81,853,470 83,143,060 76,611,480 71,901,680 2,993,393,400
การเกษตรเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
3 การพัฒนาการคา
208 1,802,676,000
1,802,676,000
และการลงทุน
4 การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต
661 3,466,649,390 621,058,400 642,668,700 661,362,600 686,986,000 6,078,725,090
เพื่อสรางความสุข
อยางยั่งยืน
5 การรักษาความ
มั่นคงและความ
14
19,443,500
19,443,500
สงบเรียบรอย
6 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
74
864,197,752 202,450,000 200,300,000 202,450,000 200,300,000 1,669,697,752
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

แยกตามแหลงงบประมาณ

ลํา
ดับ
1
2
3

แหลงงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณของ
จังหวัด
งบประมาณของ
กระทรวง/กรม
งบประมาณของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567
พ.ศ.2568
พ.ศ.2569
พ.ศ.2570
พ.ศ.2566-2570
1,273 9,644,961,436 935,541,870 956,291,760 970,604,080 989,367,680 13,496,766,826
6

-

14,661,300

14,661,300

14,661,300

14,661,300

58,645,200

657 7,360,964,136 390,615,570 391,905,160 385,373,580 380,663,780

8,909,522,226

610 2,283,997,300 530,265,000 549,725,300 570,569,200 594,042,600

4,528,599,400

แยกตามประเภทโครงการ

ลํา
ดับ
1
2
3
4

ประเภทโครงการ
รวมทั้งสิ้น
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
การกอสราง ปรัง
ปรุงถนน
การพัฒนาแหลงน้ํา
และระบบสงน้ํา
การพัฒนาการ
เกษตร

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567
พ.ศ.2568
พ.ศ.2569
พ.ศ.2570 พ.ศ.2566-2570
1,273 9,644,961,436 935,541,870 956,291,760 970,604,080 989,367,68013,496,766,826
95

576,182,900 260,000,000 260,000,000 260,000,000 260,000,000 1,616,182,900

721 3,940,218,200 243,542,000 243,542,000 243,542,000 243,542,000 4,914,386,200
244 1,735,276,100

60,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000 1,975,276,100

42 1,051,430,150

81,853,470

83,143,060

76,611,480

71,901,680 1,364,939,840

/5. การพัฒนา...
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แยกตามประเภทโครงการ
ลํา
จํานวน
ประเภทโครงการ
ดับ
โครงการ
5 การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรม และ
94
การศึกษา
6 การรักษาความ
มั่นคงและความ
14
สงบเรียบรอย
7 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
29
และสิ่งแวดลอม
8 การพัฒนาการ
18
ทองเที่ยวและกีฬา
9 การพัฒนาการคา
16
การลงทุน

พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

งบประมาณ (บาท)
พ.ศ.2568
พ.ศ.2569

พ.ศ.2570

พ.ศ.2566-2570

750,881,950 287,616,400 306,826,700 327,920,600 351,144,000 2,024,389,650
19,443,500

-

-

-

-

19,443,500

630,827,640

2,450,000

2,700,000

2,450,000

2,700,000

641,127,640

555,844,996

80,000

80,000

80,000

80,000

556,164,996

384,856,000

-

-

-

-

384,856,000

รายละเอียดตาม QR C0de ที่แนบมาพรอมนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิ จารณาให ความเห็ นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจํ าป ของจั งหวั ดนครพนม ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณี การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการ)

เลขานุการฯ

ส ว นราชการ/หน ว ยงาน ขอเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม
วงเงินงบประมาณ 33,000,000 บาท ดังนี้
1 ) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
กิจกรรมหลัก : กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําฝายหวยศรีคุณ
บานแกง ตําบลบานแกง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม
งบประมาณ : 6,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ : โครงการชลประทานนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง : ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความยาวทอสงน้ํา
เดิมจากความยาว ๘๙o เมตร เปนความยาว ๑,0๐๐ เมตร ภายในวงเงินเทาเดิม ดังนี้

รายการเดิม

งบลงทุน
รายการ : กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําฝาย
ห วยศรี คุ ณ บ านแก ง ตํ าบลบ านแก ง อํ าเภอนาแก จั งหวั ด
นครพนม
ความยาวทอ : 890 เมตร
สถานที่ดําเนินโครงการ : อําเภอนาแก
รายละเอียดการกอสราง : ทอสงน้ําริมตลิ่ง และระบบทอสง
น้ําพรอมอุปกรณประกอบ ความยาวทอ 890 เมตร
งบประมาณ : 6,000,000 บาท

รายการทีข่ อเปลี่ยนแปลง

งบลงทุน
รายการ : กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ําฝาย
ห วยศรี คุ ณ บ านแก ง ตํ าบลบ านแก ง อํ าเภอนาแก จั งหวั ด
นครพนม
ความยาวทอ : 1,000 เมตร
สถานที่ดําเนินโครงการ : อําเภอนาแก
รายละเอียดการกอสราง : ทอสงน้ําริมตลิ่ง และระบบทอสง
น้ําพรอมอุปกรณประกอบ ความยาวทอ 1,000 เมตร
งบประมาณ : 6,000,000 บาท

/ขอระเบียบ…

-8ขอระเบียบ เปนการปรับรายละเอียดของแบบรูปรายการกอสรางเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ที่จะดําเนินการกอสราง เปนอํานาจของ ก.บ.จ. ในการใหความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2570 ของจังหวัด ระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

2 ) โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครพนม
กิจกรรมหลัก : ซอมสรางถนนสาย นพ. 3048 แยกทางหลวงหมายเลข 212 –
บานโนนสะอาด อําเภอธาตุพนม, อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
งบประมาณ : 9,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง : ตรวจสอบพบวา มีความเคลื่อนการประสานงาน
และการพิมพเอกสาร ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความกวางไหลทาง เดิมไหล
ทางกวางขางละ 1.00 เมตร เปนไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 เมตร ภายในระยะทาง
และภายในวงเงินเทาเดิม ดังนี้

รายการเดิม

งบลงทุน
รายการ : ซ อ มสร างถนนสาย นพ. 3048 แยกทางหลวง
หมายเลข 212 – บ านโนนสะอาด อํ าเภอธาตุ พนม, อํ าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม
ความยาวระยะทาง : ๑.๗๔๐ กิโลเมตร
สถานที่ดําเนินโครงการ : อําเภอธาตุพนม และอําเภอเรณูนคร
รายละเอียดการกอสราง : ผิวจราจรกวาง ๖.0๐ เมตร พรอม
ไหลทางกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร
งบประมาณ : 9,000,000 บาท

รายการทีข่ อเปลี่ยนแปลง

งบลงทุน
รายการ : ซ อ มสร างถนนสาย นพ. 3048 แยกทางหลวง
หมายเลข 212 – บ านโนนสะอาด อํ าเภอธาตุ พนม, อํ าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม
ความยาวระยะทาง : ๑.๗๔๐ กิโลเมตร
สถานที่ดําเนินโครงการ : อําเภอธาตุพนม และอําเภอเรณูนคร
รายละเอียดการกอสราง : ผิวจราจรกวาง ๖.00 เมตร พรอม
ไหลทางกวางขางละ 0.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร
งบประมาณ : 9,000,000 บาท

ขอระเบียบ เปนการปรับรายละเอียดของแบบรูปรายการกอสรางเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ที่จะดําเนินการกอสราง เปนอํานาจของ ก.บ.จ. ในการใหความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2570 ของจังหวัด ระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

3) โครงการซอมสรางถนนเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุนของจังหวัดนครพนม
กิจกรรมหลัก : ซอมสรางถนนสาย นพ. 4046 แยกทางหลวงหมายเลข
2185 - บานสามผง อําเภอนาหวา, อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
งบประมาณ : 9,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
การขอเปลีย่ นแปลง : ตรวจสอบพบวา มีความเคลื่อนการประสานงานและ
การพิมพเอกสาร ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความกวางไหลทาง เดิมไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร เปนไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 เมตร ภายในระยะทางและ
ภายในวงเงินเทาเดิม ดังนี้

/รายการเดิม...

-9รายการเดิม

งบลงทุน
รายการ : ซ อ มสร างถนนสาย นพ. 4046 แยกทางหลวง
หมายเลข 2185 - บานสามผง อําเภอนาหวา, อําเภอศรีสงคราม
ความยาวระยะทาง : ๑.835 กิโลเมตร
สถานที่ดําเนินโครงการ : อําเภอนาหวา และอําเภอศรีสงคราม
รายละเอียดการกอสราง : ผิวจราจรกวาง ๖.0๐ เมตร พรอม
ไหลทางกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร
งบประมาณ : 9,000,000 บาท

รายการทีข่ อเปลี่ยนแปลง

งบลงทุน
รายการ : ซ อ มสร างถนนสาย นพ. 4046 แยกทางหลวง
หมายเลข 2185 - บานสามผง อําเภอนาหวา, อําเภอศรีสงคราม
ความยาวระยะทาง : ๑.835 กิโลเมตร
สถานที่ดําเนินโครงการ : อําเภอนาหวา และอําเภอศรีสงคราม
รายละเอียดการกอสราง : ผิวจราจรกวาง ๖.00 เมตร พรอม
ไหลทางกวางขางละ 0.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร
งบประมาณ : 9,000,000 บาท

ขอระเบียบ เปนการปรับรายละเอียดของแบบรูปรายการกอสรางเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ที่จะดําเนินการกอสราง เปนอํานาจของ ก.บ.จ. ในการใหความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2570 ของจังหวัด ระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลัก : ซอมสรางถนนสาย นพ. 2045 แยกทางหลวงหมายเลข 22 บานคําเตย อําเภอเมืองนครพนม อําเภอทาอุเทน, อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม
งบประมาณ : 9,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทนครพนม
การขอเปลี่ยนแปลง : ตรวจสอบพบวา มีความเคลื่อนการประสานงาน
และการพิมพเอกสาร ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดความกวางไหลทาง เดิมไหลทาง
กวางขางละ 1.00 เมตร เปนไหลทางกวางขางละ 0.00 - 1.00 เมตร ภายในระยะทาง
และภายในวงเงินเทาเดิม ดังนี้

รายการเดิม

รายการทีข่ อเปลี่ยนแปลง

งบลงทุน
งบลงทุน
รายการ : ซ อ มสร างถนนสาย นพ. 2045 แยกทางหลวง รายการ : ซ อ มสร างถนนสาย นพ. 2045 แยกทางหลวง
หมายเลข 22 - บานคําเตย อําเภอเมืองนครพนม อําเภอทาอุเทน, หมายเลข 22 - บานคําเตย อําเภอเมืองนครพนม อําเภอทาอุเทน,
อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม
อําเภอโพนสวรรค จังหวัดนครพนม
ความยาวระยะทาง : ๑.750 กิโลเมตร
ความยาวระยะทาง : ๑.750 กิโลเมตร
สถานที่ดําเนินโครงการ : อําเภอเมืองนครพนม อําเภอทาอุเทน สถานที่ดําเนินโครงการ : อําเภอเมืองนครพนม อําเภอทาอุเทน
และอําเภอโพนสวรรค
และอําเภอโพนสวรรค
รายละเอียดการกอสราง : ผิวจราจรกวาง ๖.0๐ เมตร พรอม รายละเอียดการกอสราง : ผิวจราจรกวาง ๖.00 เมตร พรอม
ไหลทางกวางขางละ ๑.๐๐ เมตร
ไหลทางกวางขางละ 0.๐๐ - ๑.๐๐ เมตร
งบประมาณ : 9,000,000 บาท
งบประมาณ : 9,000,000 บาท
ขอระเบียบ เปนการปรับรายละเอียดของแบบรูปรายการกอสรางเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ที่จะดําเนินการกอสราง เปนอํานาจของ ก.บ.จ. ในการใหความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2570 ของจังหวัด ระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวาดวยการใชงบประมาณรายจาย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดนครพนม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ที่ไมมีผลกระทบ
ตอวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ) โดยใหรายงาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค
เพื่อทราบตอไป จํานวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 33,000,000 บาท
/4.2 การพิจารณา...
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4.2 การพิจารณาใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าป ของจังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณี การขอใชเงิน
สงคืนจากการยกเลิกโครงการ)
จังหวัดนครพนมไดรับแจงจากสวนราชการ/หนวยงานขอยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสงคืนงบประมาณ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมกอสรางทาง
จักรยาน ถนนเลี ยบแม น้ํ าโขงบ านนาทาม หมูที่ ๖ ตํ าบลพระกลางทุ ง อํ าเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม ชวงที่ 1 งบประมาณ ๑๔,๕๔๕,0๐๐ บาท (สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครพนม) เนื่องจากจังหวัดไดรับจัดสรรงบประมาณจากกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน ๒ เพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมกอสรางทางจักรยาน ถนนเลียบแมน้าํ โขง
ชวงที่ 3 กอนโครงการดังกลาว สงผลใหไมสามารถดําเนินการได เพราะมีพื้นที่บางสวน
ทับซอนกัน ถาหากดําเนินการตอไปอาจจะไมทันเบิกจายในปงบประมาณ 2565 จึงยกเลิก
โครงการและสงเงินคืนเพื่อดําเนินโครงการเรงดวนตอไป
2) โครงการสงเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นสําคัญของจังหวัด
นครพนม กิจกรรมสงเสริมประเพณีแขงเรือออกพรรษา อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
งบประมาณ 375,0๐๐ บาท (ที่ทําการปกครองอําเภอศรีสงคราม)เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดในวงกวาง ทําใหเกิดขอจํากัด
ในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะตองมีการรวมคนจํานวนมาก
3) โครงการส งเสริมและกระตุ นเศรษฐกิ จด านการทองเที่ยวจังหวัดนครพนม กิ จกรรม
สงเสริมงานมหกรรมเทศกาลปลาลุมน้ําสงคราม ประจําป 2564 อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม งบประมาณ ๑50,0๐๐ บาท (ที่ ทํ า การปกครองอํ า อํ า เภอศรี ส งคราม)
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดในวงกวาง
ทําให เกิดขอจํากัด ในการดําเนิ น โครงการ/กิ จกรรมที่ จะต องมีการรวมคนจํ านวนมาก
รวมงบประมาณสงคืนทั้งสิ้น 15,070,000 บาท
ในการนี้ มีสวนราชการขอความเห็นชอบขอใชงบประมาณไปดําเนินกิจกรรมภายใต
โครงการฯ ที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบแตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการสํารอง/ Y2)
ต อ ยอดโครงการเดิ ม และโครงการใหม จํ า นวน 12 กิ จ กรรม วงเงิ น งบประมาณ
14,888,100 บาท และขอเปลี่ ย นแปลงหน ว ยดํ าเนิ น การ ทั้ งนี้ ขอให ห น ว ยงาน
รับ ผิ ด ชอบโครงการนํ าเสนอรายละเอี ย ดโครงการ พรอมทั้งเหตุผ ลและความจําเป น
ใหคณะกรรมการ ก.บ.จ. ไดทราบเพื่อประกอบการพิจารณาตามลําดับ
โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการทองเที่ยวและบริการ
1
1.1

โครงการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครพนม
ปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑโฮจิมินห บานนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม (โครงการ Y2)

1.2

ปรับปรุงศูนยหตั ถกรรม วัดธาตุประสิทธิ์ ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม
(โครงการใหม/ มีความจําเปนเรงดวน)

วงเงิน (บาท)

หนวยดําเนินการ

10,600,700
5,695,700
2,950,000 ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองนครพนม
1,995,700 ที่ทําการปกครองอําเภอ
นาหวา

/1.3 สงเสริม…
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โครงการ/กิจกรรม

วงเงิน (บาท)

หนวยดําเนินการ

1.3

สงเสริม พัฒนา กลุมทอผาพื้นเมืองอําเภอธาตุพนม (โครงการ Y2)

2

โครงการสงเสริมและกระตุน เศรษฐกิจดานการทองเที่ยวจังหวัดนครพนม

2.1

การจัดงานรําลึก วันคลายวันเกิดประธานโฮจิมินห และความสัมพันธมิตรภาพไทยเวียดนาม (โครงการ Y2)

300,000 ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองนครพนม

2.3

สงเสริมงานรําลึกประวัติศาสตรอนุสรณสถานแหงความสงบภูพานนอย อําเภอนาแก
จังหวัดนครพนม (โครงการ Y2)

375,000 ที่ทําการปกครองอําเภอ
นาแก

3

โครงการสงเสริมและยกระดับงานประเพณี วัฒนธรรมทองถิน่ สําคัญของจังหวัดนครพนม

1,480,000

3.1

ยกระดับและพัฒนาสินคาทางการทองเที่ยว จังหวัดนครพนม (โครงการ Y2)

3.2

สงเสริมชนเผาไทนคร เพื่อการทองเที่ยว 8 ชนเผา 2 เชื้อชาติ (ตอยอดโครงการเดิม)

4

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินคาทางการทองเที่ยวจังหวัด
นครพนม
ฝกอบรมมัคคุเทศกภมู ภิ าค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในจังหวัดนครพนม (โครงการ Y2)

1,000,000 สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครพนม
480,000 สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครพนม
750,000

4.1
5
5.1

6

โครงการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยวและบริการผาน
แพลตฟอรมดิจิทัล
การประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยว 4 เสนทาง (เสนทางธรรมชาติ เสนทางอาหาร
เสนทางธรรมะ เสนทางสินคาดีสนิ คาเดนของจังหวัดนครพนม) By YouTuber
(โครงการ Y2)
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
โครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพืน้ ที่ลมุ น้าํ ก่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

700,000 ที่ทําการปกครองอําเภอ
ธาตุพนม
675,000

750,000 สํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนครพนม
2,000,000
2,000,000 สํานักงานจังหวัด
นครพนม
352,400
352,400

6.1

สงเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรผูเลี้ยงปลาดุกและแปรรูปผลิตภัณฑปลาดุกเพื่อชีวิต
ความเปนอยูที่ดีของเกษตรกร เปาหมายเกษตรกร 60 คน (โครงการ Y2)
สงเสริมการเลีย้ งปลาดุกในบอดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาและสงเสริมแปรรูปปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลคาเชิงสรางสรรคสเู ชิงพาณิชยแบบยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการคาและการลงทุน

352,400 สํานักงานประมงจังหวัด
นครพนม
235,100
117,300
2,985,000

7

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานการคา การลงทุนจังหวัดนครพนม

2,985,000

7.1

เพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
- ปรับปรุงอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (โครงการใหม/ มีความจําเปนเรงดวน)

2,985,000 สํานักงานจังหวัด
นครพนม

/ประเด็น…
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
โครงการอนุรักษพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางสมดุล
ธรรมชาติที่ยั่งยืนของจังหวัดนครพนม
สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาปลูก พื้นที่สีเขียวของเมือง ชุมชน หมูบาน ที่ดินประชาชน ปา
เศรษฐกิจครอบครัว โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (โครงการ Y2)

1,000,000
1,000,000
1,000,000 สํ านั กงานทรั พยากร
ธรรมชาติฯ

รวมวงเงิน (คําขอ)

14,888,100

คงเหลือวงเงิน

181,900

ขอระเบียบ 1) เปนการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการไปดําเนินโครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบแต
ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ (Y2) เปนอํานาจของ ก.บ.จ. ในการใหความเห็นชอบ ตามหลักเกณฑการ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2570 ของจังหวัด
2) โครงการใหมแตมีความจําเปนเรงดวน ซึ่งไมอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําป จะตองขอ
ความเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ. ตามหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2570 ของจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ประธาน

โครงการที่ เสนอให ที่ ประชุ มพิ จารณาเป นโครงการสํ ารองที่ อยู ในแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เปนอํานาจของ ก.บ.จ. ในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ผูแทนนายอําเภอ
ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองนครพนมเสนอโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑโฮ
เมืองนครพนม
จิมินห บานนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอเมืองนครพนม วงเงิน 2,950,000 บาท
ซึ่งเปนโครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบแตยังไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และ
มีความจําเปนเรงดวน โดยมีความพรอมสามารถดําเนินการไดทันที
ผูแทนสํานักงาน
ขอสังเกตเรื่อง ราคากลางงานกอสรางมีอายุเพียง 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหนา
คลังจังหวัดนครพนม หนวยงานของรัฐ ใหความเห็นชอบ หากเกินกําหนดงาน เจาหนาที่พัสดุตองเสนอให
หัวหนาหนวยงานของรัฐ มอบหมายใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ทบทวนราคา
กลางใหเปนปจจุบัน
เลขานุการฯ
กิจ กรรมปรับ ปรุงศูน ยหัต ถกรรม วัด ธาตุป ระสิทธิ์ ตําบลนาหวา อําเภอนาหวา
ขอใหที่ทําการปกครองอําเภอนาหวาดําเนินการขอใชพื้นที่วัดตามระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
ประธาน
กิจกรรมการประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยว 4 เสนทาง (เสนทางธรรมชาติ เสนทางอาหาร
เสนทางธรรมะ เสนทางสินคาดีสินคาเดนของจังหวัดนครพนม) By YouTuber มอบหมายให
รองผูวาราชการจังหวัดนครพนม (นายชาญชัย คงทั น) บูรณาการส วนราชการ/หน วยงาน
ที่เกี่ยวของขับเคลื่อนการทองเที่ยวจังหวัดนครพนม
ผูแทนหอการคา
กิจกรรมปรับปรุงอาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม หอการคาจังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม สนับสนุนและเล็งเห็นความสําคัญ โดยตองการใหมีการจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) เพื่อสงเสริมการคาและการลงทุ น ไดอย างแท จริงและครบวงจร
สามารถบริการผูประกอบการไมตองเดินทางไปติดตอหลายหนวยงาน
/มอบหมาย..
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มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดนครพนมประสาน/บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหอการคาจังหวัดนครพนม

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดนครพนม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณี การขอใชเงินสงคืนจากการยกเลิกโครงการ) ดังนี้
1. การปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายของจังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการใหม)
โดยขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค จํานวน 2 โครงการ
2 กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 4,980,700 บาท
2. โครงการที่ ก.บ.ภ. ใหความเห็นชอบแตยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ (Y 2)
และโครงการที่นําไปตอยอด/ขยายผลโครงการเดิมใหบรรลุวัตถุประสงคมากยิ่งขึ้น
โดยให รายงาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค เพื่อทราบ จํานวน 4 โครงการ 8 กิจกรรม/
รายการ งบประมาณ 8,555,000 บาท ทั้งนี้ กรณี การโอน เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
ขามผลผลิตขอใหฝายเลขาฯ สงเรื่องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
3. การเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการรายการใหม จํานวน 2 โครงการ โดยใหรายงาน
อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค ดังนี้
3.1 โครงการที่ 4 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการและสินคาทางการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครพนม กิจกรรมฝกอบรมมัคคุเทศกภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ในจังหวัดนครพนม หนวยดําเนินงาน จากเดิมวิทยาลัยการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยนครพนม
เปนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
3.2 โครงการที่ 5 การพัฒ นาการตลาดและประชาสัมพัน ธการทองเที่ยว
และบริการผานแพลตฟอรมดิจิทัล กิจกรรมการประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยว 4 เสนทาง
(เสน ทางธรรมชาติ เสน ทางอาหาร เสน ทางธรรมะ เสนทางสินค าดีสินคาเดนของ
จังหวัดนครพนม) By YouTuber หนวยดําเนินงาน จากเดิมสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดนครพนม เปนสํานักงานจังหวัดนครพนม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไมมี -

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
(นายอภิชาติ บุตรวร)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผูจดรายงานการประชุม
(นายณัฐพล สุริยนต)
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูตรวจรายงานการประชุม

