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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.จบ.) จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 2/2562
ในวันจันทรที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ หองประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
----------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงษพัฒน วงศตระกูล รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
2. นายวิวัฒน มหาผลศิริกุล
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
3. นายบุญชวย นอยสันเทียะ
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
4. นายจักรกฤษณ ธนนพรัตน (แทน) ปลัดจังหวัดจันทบุรี
5. พล.ร.ต.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดจันทบุรี (ฝายทหาร)
6. ร.อ.สุริยนต งามสนิท ผูแทนผูบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด
7. พ.ต.ท.หญิง จันทนี โพธิกิจ
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
8. น.ส.รัศมี แสวงพรหมมณี (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
9. น.ส.สายฝน แหลงหลา (แทน) พาณิชยจังหวัดจันทบุรี
10. วาที่ รต.เจษฎาภรณ พรหนองแสน ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
11. นายสุวรรณ เจริญพร (รก.) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
12. นายประจักร สินเมือง (แทน) ทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
13. นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
14. นางลาวัลย พันธุนิล
คลังจังหวัดจันทบุรี
15. น.ส.ภาวนา พรรณศิริ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี
16. น.ส.สลักมณี เริ่มคิดการ (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
17. น.ส.ธมน สัตยธรรม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี
18. นายธนู สีหะ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
19. นายภูดิศ เจตนิพิฐอาภา (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
20. นายณัฐ ทานตวณิช (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
21. ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
22. นายนริศ กิจอุดม
ประธานชมรมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดจันทบุรี
23. น.ส.กิติมา กิจศุภไพศาล
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
24. นายณรงค พานิชกิจ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองขลุง
25. น.ส.แกวมณี รัตนศักดิ์มณีกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองทาชาง
26. น.ส.อภิรดี ใจสุทธิ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
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27. นางอัจฉรา พุทธรักษา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองทาใหม
28. นางเจตนา กีรติโภฌานันท ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเมืองจันทบุรี
29. นายโสภณ เอ็งสุวรรณ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอนายายอาม
30. นายพุทธไนย ตันมณี ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแกงหางแมว
31. นายณัฐสิญจ ศรีพงษ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแหลมสิงห
32. นายสุชิน กระจางศรี
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอสอยดาว
33. นายภิชาติ โพธิ์บาทะ (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
เลขานุการ
34. น.ส.ประภาส สีหานอก (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
35. นายยิ่งพันธ วิจิตรโกสุม หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี
ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นายวิทูรัช ศรีนาม
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ติดราชการ
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
3. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
4. ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
5. ประธานสภาอุตสหกรรมจังหวัดจันทบุรี
6. นางปทิตตา สรวงทาไม ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอมะขาม
7. นางนัยนา รุงปรวัฒน ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอขลุง
8. นางยุพิน ขยันกิจ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอทาใหม
9. ดร.รัฐวิทย ตั้งเกียรติพชร
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอโปงน้ํารอน
10. นางเยาวเรศ บัวหลวง
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเขาคิชฌกูฏ
11. ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.จบ.
12. ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดจันทบุรี
ผูเขารวมประชุม
1. น.ส.ฐานิตา รามันจิตร สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
เมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จบ.) มาครบองคประชุม
แลว ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่จังหวัดไดรับการ จัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 14
โครงการ 39 กิจกรรม งบประมาณ 194,506,100 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบสี่ลานหา
แสนหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) นั้น เนื่องจากจังหวัดไดรับแจงจากหนวยงานที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 วา ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ในการประชุมครั้งนี้ จังหวัดขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) จันทบุรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่จังหวัดจันทบุรีไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
ณ หองประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/๒๕61 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
ณ หองประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จํานวน 22 หนา เรียบรอยแลว หาก
คณะกรรมการฯ มีขอแกไขขอใหแจงที่ประชุมทราบ เพื่อแกไข/ปรับปรุง และใหการ
รับรองรายงานการประชุมฯ ตอไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด (กรณีที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.)
เลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประชุม ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยที่ประชุมมีมติในการ ขอขยายระยะเวลาการ
โอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ดังนี้
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(1) ขยายกรอบระยะเวลาการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ในกรณีที่ตองเสนอ
ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาคกอน ซึ่งเดิมกําหนดถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2561 โดย ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562
(2) มอบหมายให ประธาน อ.ก.บ.ภ. (รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลภาค)
มีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ตามขอ 1) ทั้งนี้ เมื่อประธาน อ.ก.บ.ภ. เห็นชอบแลว ใหฝาย
เลขานุการฯ แจงเวียนอนุกรรมการทราบ และแจงผูที่เกี่ยวของดําเนินการตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
เลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
1. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 จากระบบGFMIS ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ดังนี้
(1) งบดําเนินงาน/งบรายจายอื่น จํานวน 44,061,900 บาท เบิกจาย
แลวจํานวน 7,937,911 บาท คิดเปนรอยละ 18.01
(2) งบลงทุน จํานวน 150,444,200 บาท 22 กิจกรรม กอหนี้ผูกพัน
แลว จํานวน 9 กิจกรรม งบประมาณ 35,372,100 เบิกจายแลวจํานวน 413,000
บาท คิดเปนรอยละ 0.27
(3) การเบิกจายในภาพรวม จํานวน 8,350,911 บาท คิดเปนรอยละ
4.29
2. สนจ.จบ. ไดสรุปงบประมาณเหลือจายจาการจัดซื้อจัดจางและหนวยงาน
แจงคืนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมทั้งสิ้น จํานวน 8,014,145 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
การขอใชงบประมาณเหลือจายและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562
เลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา ฝายเลขานุการไดตรวจสอบงบประมาณ
เหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางและหนวยงานแจงคืนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น จํานวน 8,014,145 บาท
โดยขอใชงบประมาณเหลือจายเพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม กรณีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณที่กระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ จํานวน 1 โครงการ 3
กิจกรรม ดังนี้
โครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเทีย่ วใหเพียงพอ และไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
1. กิจกรรมกอสรางถนนและขยายไหลทางสายเมืองเพนียต-หลังวัดเนินสูง หมูที่
4,12 ต.คลองนารายณ อ.เมือง จ.จันทบุรี งบประมาณ 3,380,000 บาท และเปลี่ยน
หนวยดําเนินงานจากที่ทําการปกครองอําเภอเมืองจันทบุรี เปน แขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแกประชาชนและ
นักทองเที่ยวจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 4,009,000 บาท แขวงทางหลวงจันทบุรี เปน
หนวยดําเนินงาน
3. กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแพรงหนาผาบน 7 หมู 6
บานแพรงหนาผาบน ต.เขาแกว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี งบประมาณ 499,500 บาท
ที่ทําการปกครองอําเภอทาใหม เปนหนวยดําเนินงาน
ระเบียบ/กฎหมาย
1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557
ขอ 21 การใชรายจายที่ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือ
การโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในแตละงบ
รายจายของแตละผลผลิตหรือโครงการภายใตแผนงาน
หรือแผนงานในเชิง
บูรณาการเดียวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
(๒) งบดําเนินงาน ใหใชจายเปนรายจายใด ๆ ที่กําหนด
วาเปนรายจายงบรายจายนี้และใหถัวจายกันได เวนแตรายจายประเภทคา
สาธารณูปโภค ใหนําไปใชจายในประเภทอื่นภายในงบรายจายนี้ได
หากไมมี
หนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ
(๓) งบลงทุน ใหใชจายเปนรายจายใด ๆ ที่กําหนดวา
เปนรายจายงบรายจายนี้ตามรายการ
และวงเงินที่ไดรับจากการจัดสรร
งบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน
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และแผนการใชจายงบประมาณ
ดวย
(๕) งบรายจายอื่น ใหใชจายเปนรายจายใด ๆ ที่กําหนดวาเปน
รายจายงบรายจายนี้และใหเบิกจายตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในการจัดสรร
งบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณรายจาย ทั้งนี้ ใหนํา
ความใน (๑) (๒) และ (๓) มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 25 หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในงบรายจายใด ๆ ยกเวนงบบุคลากร
ภายใตแผนงานเดียวกัน ที่เหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว
ไปใชจายเปนรายจายใด ๆ ได แตมิใหนําไปใชจายเปนรายการอัตราบุคลากรตั้งใหม
รายการคาที่ดิน หรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ และมิใหนําไปใชจายหรือ
สมทบจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่ไมไดกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานัก
งบประมาณแลว ในกรณีที่มีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ หรือคาใชจายที่จําเปนตอง
จายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอน ตามลําดับ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง
เพื่อจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและต่ํา
กวาสิบลานบาทตามลําดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
เพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะตองเปนการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนครุภัณฑ
ยานพาหนะเดิม
สํานักงบประมาณอาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติเพื่อกําหนด
ขอบเขตหรือขอจํากัดการใชงบประมาณเหลือจายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดตาม
ความจําเปน”
2. ระเบียบ วาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอ 12 ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ของแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณ ที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในแผนงาน
บูรณาการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย ใหหนวยรับงบประมาณสามารถกระทํา
ไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
ขอ 14 การโอนงบประมาณตามระเบียบนี้ จะตองไมเปนการโอน
งบประมาณขามหนวยรับงบประมาณ และหามโอนงบประมาณรายจายบูรณาการ
ในแผนงานบูรณาการใด ๆ ไปดําเนินการในแผนงานบูรณาการอื่น หรือแผนงานอื่น
ขอ 15 ในกรณีที่มีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย
บูรณาการภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน ใหโอนไดในกรณี ดังตอไปนี้
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(1)
หนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินการใชจายหรือ กอ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจายสําหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใตแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณ
(2) เปนงบประมาณรายจายที่เหลือจาย
จากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว
(3)
เปนงบประมาณรายจายที่หมดความจําเปนในการใชจายไม
วาดวยเหตุใด
(4)
กรณีมีความจําเปนเรงดวนตองดําเนินโครงการ กิจกรรม หรือ
รายการอื่นที่อยูภายใตวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงานบูรณาการนั้น แตมิไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ
การโอนงบประมาณรายจายตาม (1) (3)
และ(4) ใหหนวยรับ
งบประมาณแจงหนวยงานเจาภาพทราบและใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแลวแต
กรณี พิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
3. หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุมจังหวัดปะจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและกลุม
จังหวัด (การประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561)
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะ
กรณีเปนโครงการใหมที่ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดําเนินการ
ซึ่งกระทบตอกลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
1) เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2562 ใหเรงรัดดําเนินโครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ใหสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ หากมีความ
จําเปนตองดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จะตองแสดงเหตุผลความจําเปนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอยางครบถวนสมบูรณ
2) ในกรณีที่จังหวัดและกลุมจังหวัดมีความประสงคโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ใหเนนดําเนินโครงการสํารองที่อยูในแผนปฏิบัติราชการประจําป (Y2) กอน
3) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ใหดําเนินการตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
4) กรณีที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายที่เปนการดําเนินงาน
โครงการใหมที่ไมไดอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําป หรือดําเนินการโครงการเดิม แตมี
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดําเนินการ ซึ่งกระทบตอกลุมเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของโครงการ ใหเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค
5) กรณีที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณ
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ที่นอกเหนือจากขอ 4 เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ใหรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวให อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้น
ไตรมาสที่ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงโครงการ
6) กรอบระยะเวลาในการสงคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ตามขอ 4 ซึ่งตองเสนอขอความเห็นชอบ
จาก อ.ก.บ.ภ.ที่กํากับดูแลภาค จังหวัดและกลุมจังหวัดจะตองดําเนินการตามขั้นตอนและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยจะตองเสนอขอความเห็นชอบตอ อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับ
ดูแลภาค
ขอพิจารณา
ฝายเลขานุการไดตรวจสอบแลว
การขอใชงบประมาณเหลือจายเพื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม กรณีการโอน
เปลีย่ นแปลงงบประมาณ ที่กระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ จํานวน
1 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
โครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเทีย่ วใหเพียงพอ และไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
1. กิจกรรมกอสรางถนนและขยายไหลทางสายเมืองเพนียต-หลังวัดเนินสูง หมูที่
4,12 ต.คลองนารายณ อ.เมือง จ.จันทบุรี งบประมาณ 3,380,000 บาท เปนโครงการ
สํารองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เนื่องจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ไดดําเนินการเสริมไหลทางไปแลวบางสวน และเพื่อใหดําเนิน
กิจกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่ปจจุบัน จึงเพิ่มการทําปายบอกทางแหลงทองเที่ยวตามแบบ
มาตรฐานกรมทาง เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐาน และเปลี่ยนหนวยดําเนินงาน จากเดิมที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมืองจันทบุรี เปน แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จึงทําให
กระทบตอ
เปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแกประชาชนและ
นักทองเที่ยวจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 4,009,000 บาท แขวงทางหลวงจันทบุรี เปน
หนวยดําเนินงาน เปนโครงการที่เสนอใหม และไมไดอยูในโครงการสํารองตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแพรงหนาผาบน 7 หมู 6
บานแพรงหนาผาบน ต.เขาแกว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี งบประมาณ 499,500 บาท
ที่ทําการปกครองอําเภอทาใหม เปนหนวยดําเนินงาน เปนโครงการที่เสนอใหม และไมได
อยูในโครงการสํารองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซึง่ โครงการ/กิจกรรม ขางตน ตองเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแล
ภาคและดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป

9
สรุปการขอปรับแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใชจา ยงบประมาณ
แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม จังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กรณี การใชงบประมาณเหลือจาย) ครั้งที่ 1
จังหวัดจันทบุรี
ที่
1

โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
โครงการพัฒนาแหลงน้าํ เพือ่ การเกษตร

กิจกรรมกอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญ หมูที่ 4 ต.
ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลการขอโอนเปลีย่ นแปลง

1. โครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการทองเทีย่ วใหเพียงพอ
และไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
730,000 1.1 กิจกรรมกอสรางถนนและขยายไหลทางสาย
เมืองเพนียต-หลังวัดเนินสูง หมูที่ 4, 12 ต.คลอง
นารายณ อ.เมือง จ.จันทบุรี
- รายการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมือง
เพนียต-หลังวัดเนินสูง หมูที่ 4, 12 ต.คลองนารายณ
อ.เมือง จ.จันทบุรี ระยะทางไมนอยกวา 500 เมตร
และเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พรอมทําปายบอก
ทางแหลงทองเที่ยวตามแบบมาตรฐานกรมทาง

3,380,000 เปนโครงการสํารองตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ได
ดําเนินการเสริมไหลทางไปแลวบางสวน
และเพื่อใหดําเนินโครงการ/กิจกรรมให
เหมาะสมกับพื้นที่ปจจุบัน จึงเพิ่มการทํา
ปายบอกทางแหลงทองเที่ยวตามแบบ
มาตรฐานกรมทาง เพื่อพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐาน

หมายเหตุ

10
ที่
2

โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลการขอโอนเปลีย่ นแปลง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและการกระจาย
สินคาทางการเกษตร

1.2. กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยแกประชาชนและนักทองเที่ยวจังหวัด
จันทบุรี
- รายการติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งเดี่ยว
ความสูงระยะดวงโคม 9.00 เมตร ชนิดหลอดโซเดียม
ความดันไอสูงกําลังไฟฟา 250 วัตต จํานวนไมนอย
กวา 96 ตน

4,009,000 เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 3493 เปนทาง
หลวงเชื่อมตอระหวางถนนสุขุมวิทเขาสู
อําเภอเมืองจันทบุรี ยังไมมีไฟฟาแสงสวาง
เปนชวง ๆ ประกอบกับมีทางโคงสลับและมี
ทางเชื่อมสาธารณะหลายแหง เกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้ง เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่ม
ความปลอดภัยแกผูใชทางเห็นควรติดตั้งเสา
ไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งเดี่ยวบริเวณทางหลวง
หมายเลข 3493 เพื่อยกระดับดานการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานตอไป

กิจกรรมกอสรางถนนคสล.สายวัดกลางเกา-โคงขา หมูที่
1,3 และ 6 ตําบลตรอกนอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

966,440 1.3. กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยแพรงหนาผาบน 7 หมู 6 บานแพรงหนาผา
บน ต.เขาแกว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
- รายการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
แพรงหนาผาบน 7 หมู 6 บานแพรงหนาผาบน ต.เขา
แกว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว
150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

499,500 เนื่องจากอําเภอทาใหมมีสถานที่ทองเที่ยว
และกลุมจําหนายสินคา OTOP ที่มีชื่อเสียง
ประกอบกับมีศูนยการเรียนรูหลายแหง เพื่อ
อํานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัย
แกผูใชเสนทางยกระดับโครงสรางพื้นฐาน
และการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน

หมายเหตุ

11
ที่

3

4

โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมกอสรางถนนคสล. สายซอย 3 ม.5 เชือ่ ม ซอย5 ม.
8 ต.ชากไทย และเชื่อม ต.พลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ

1,623,000

โครงการเพิม่ มูลคาสินคาเกษตรโดยสงเสริมการแปรรูป
สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
กิจกรรมสงเสริมการใชระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลคาการผลิตและการแปรรูปสินคา
เกษตร
โครงการเสริมสรางระบบการจัดการสินคา การขนสงและ
การกระจายสินคา
กิจกรรมการจัดตั้งศูนยรวบรวมและคัดแยกผลไมเพื่อ
สนับสนุนการสงเสริมในรูปแบบแปลงใหญ

5

300,000

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขันเพิม่ ขึน้
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา "จันทบุรีเปนนครแหงอัญมณี"

6

153,790

โครงการสงเสริมดานการคา การลงทุน และการ
ประชาสัมพันธ เพือ่ สรางและขยายตลาดการคากับ
ประเทศเพือ่ นบาน และการคาชายแดน
กิจกรรมมหัศจรรยการคาชายแดนจันทบุรี กาวไกลสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2,483,400

160,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลการขอโอนเปลีย่ นแปลง

หมายเหตุ

12
ที่
7

โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
โครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการทองเทีย่ วใหเพียงพอ และได
มาตรฐานในระดับนานาชาติ
กิจกรรมปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟลติกสคอนกรีตของ
หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้วที่ 1 (น้ําตกตรอก
นอง) หมูที่ 2 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี (ชวงที่ 1)

304,700

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาน้ําตกเขาสอยดาว
อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

20,000

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาน้ําตกจันตาแปะ
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

50,000

กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรีต
บริเวณถนนเทศบาลสาย 4 (ชวงบริเวณหนาโอเอซีสซีเวิลดบริเวณสายแยกปลาปนซอย 3/5 ม.5,6) ต.ปากน้ําแหลม
สิงห อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
8

งบประมาณ
(บาท)

188,400

โครงการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ดานการทองเทีย่ วใหมปี ริมาณและคุณภาพรองรับ
ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนรวมกับภาคีเครือขายเพื่อลด
การตายจากอุบัติเหตุทางถนน

200,000

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลการขอโอนเปลีย่ นแปลง

หมายเหตุ

13
ที่

โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

9

โครงการยกระดับศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ
ดานการทองเทีย่ วเชิงรุก โดยมีการบูรณาการเชือ่ มโยง
ระดับภาค
กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานการเกษตรศูนยวิจัยพืช
สวนจันทบุรี
กิจกรรม Sweet Christmas นําเสนอวิถีชีวิตริมแมน้ํา
จันทบุรี และชุมชนเวียดนามโดยมีไฮไลตเปนการจัดงาน
หนาโบสถในชวงคริสตมาส (กลุมคูรัก)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม)

งบประมาณ
(บาท)

65,000
10,000

10 โครงการสงเสริมและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการน้ําใหเกิดการใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาแหลงน้ํากอสรางฝายน้ําลนคลองตารอง หมู
ที่ 5 ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ
กอสรางสถานีสูบน้ําดิบดวยไฟฟา และวางทอน้ําดิบเพื่อ
แกไขปญหาภัยแลง หมูที่ 1 ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌ
กูฏ
รวม จํานวน 10 โครงการ 16 กิจกรรม/รายการ

531,000
228,415
8,014,145 รวม จํานวน 1 โครงการ 3 กิจกรรม/รายการ

7,888,500

เหตุผลการขอโอนเปลีย่ นแปลง

หมายเหตุ

14
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ประธาน ขอฝากประชาสัมพันธ
1. เรื่องทุเรียนออน จะมีการสุมตรวจถาพบทุเรียนออนก็จะดําเนินการตาม
กฎหมาย การสงออกทุเรียนสิ่งที่ตองเขมงวดมากก็คือ สินคา GAP กับสวนที่ 2 โรงคัดแยก
ตองมีคุณภาพ GMP ปญหาที่ผานมาการขอใบอนุญาต GMP สําหรับลงคอนขางนาน
ปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการใหเร็วขึ้นอยางนอย 2 วัน ในกระบวนการตรวจโรง
รวบรวมผลไมจะตองมีกระบวนการในการดําเนินงาน จะตองคัดแยกในขั้นตอนแรก เอา
ผลไมมาทดลอง เพื่อจะออกใบอนุญาต เพื่อไมใหเกิดปญหาลงใหญที่ไมสามารถรวบรวม
ผลผลิตไดทันไปจางลงเล็กใหชวยทํา ซึ่งลงเล็กไมไดผานกระบวนการในการตรวจจะเกิด
ปญหาการยัดไส ซึ่งทางจังหวัดกลัววาจะไปเกิดปญหาในประเทศจีนหรือเวียดนามที่จังหวัด
สงออก นับวากระบวนการปนี้จังหวัดเขมงวดมาก สําหรับกระบวนการแปรรูป เนนความ
ซื่อสัตยสุจริตและคุณภาพ ไมวาจะเปนการสงออกหรือขายภายในประเทศ เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นและเกิดมั่นคงในตลาดของไทย
2. การทําพิธีน้ําศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดจันทบุรีมี 3 แหง คือ แหงที่ 1 วัดพลับ
ต.บางกะจะ แหงที่ 2 วัดสระแกว ต.พลอยแหวน แหงที่ 3 น้ําตกธารนารายณ ต.คลอง
นารายณซึ่ง 3 จุดนี้ตองดําเนินการจัดเตรียมพิธีการพลีกรรมตักน้ํา ซึ่งเปนพิธีของคนไทยทั้ง
ประเทศ อยากใหทุกคนไดมีสวนรวมในพิธีครั้งนี้
นายโสภณ เอ็งสุวรรณ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอนานายอาม ขอฝากเรื่อง
ไฟฟาสองสวางบริเวณจุดชมวิวเนินนางพญา ซึ่งยังไมไดรับงบประมาณสนับสนุน เนื่องจาก
ปจจุบันมีไฟฟาสองสวางไมเพียงพอ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(นางสาวฐานิตา รามันจิตร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวประภาส สีหานอก)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

