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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม 2 โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ จันทบุรี
----------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงษพัฒน วงศตระกูล
(แทน)
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
2. นางสาวกองนภา นองเนือง (แทน) ปลัดจังหวัดจันทบุรี
3. นาวาเอกชุมพล บัณฑิตไทย (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จันทบุรี (ฝายทหาร)
4. พ.ต.อ.ภาสกร ไพจิตต (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
5. นางยุพเยาว วิศพรรณ (แทน)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
6. นางสาวนิพัทธา จันยอง พาณิชยจังหวัดจันทบุรี
7. นางสาวเจนจิรา ศศินิมิต (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
8. นายสัตยา ตุละพิภาค (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
9. นายสมบูรณ หอมเอนก พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
10. นางลาวัลย พันธุนิล คลังจังหวัดจันทบุรี
11. นางสาวธารารัตน โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี
12. นางดวงเดือน สดแสงจันทร ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
13. นางสาวธมน สัตยธรรม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี
14. นายนพวงศ สุขพัฒน (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
15. นายณัฐ ทานตวณิช
(แทน) อธิการบดีมหาวิทลัยราชภัฏรําไพพรรณี
16. นางสาวกรุณา กิจปรีชา (แทน)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
17. นายนริศ กิจอุดม
ประธานชมรมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดจันทบุรี
18. นางสาวภัณฑิลา หอมเกษร (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
19. นายวันชัย ทรงพลอย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองขลุง
20. นางสาวแกวมณี รัตนศักดิ์มณีกุล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองทาชาง
21. นางสาวอภิรดี ใจสุทธิ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
22. นายสัญญา ปรัชญสุนทร (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
23. นางกานตนา เทพจันดา
(แทน)
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเมืองจันทบุรี
24. นายโสภณ เอ็งสุวรรณ
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอนายายอาม
25. นายพุทธไนย ตันมณี
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแกงหางแมว
26. นางยุพิน ขยันกิจ
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอทาใหม
27. นายณัฐสิญจ ศรีพงษ
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแหลมสิงห
28. นายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม
(แทน)
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอโปงน้ํารอน
29. นางเยาวเรศ บัวหลวง
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเขาคิชฌกูฏ
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30. นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
เลขานุการฯ
31. นางชณิตา นามวงษ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
32. นายขันชัย ประมวลรัตน (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
33. นายยิ่งพันธ วิจิตรโกสุม หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี
ผูไมมาประชุม
1. นายวิทูรัช ศรีนาม ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ
2. นายอลงกรณ แอคะรัจน รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ
3. นางสาวปาณี นาคะนาท รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ
4. ผูแทนผูบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด
5. ทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
6. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
7. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
8. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
9. นายกเทศมนตรีเมืองทาใหม
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
11. นางปทิตตา สรวงทาไม ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอมะขาม
12. นางนัยนา รุงปรวัฒน ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอขลุง
13. นายสุชิน กระจางศรี ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอสอยดาว
14. ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
15. ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดจันทบุรี สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวภาวนา พรรณศิริ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี
2. นางสาวประภาส สีหานอก นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
3. นายวงศธร ทุมทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
4. นางสาวฐานิตา รามันจิตร พนักงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จบ.) มาครบองคประชุม
แลว ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534
และที่ แกไขเพิ่มเติม ได กําหนดใหจังหวัดและกลุมจังหวัดจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชาติ ระดับภาค และความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ตลอดจนสามารถจัดทําคําของบประมาณได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ประกอบกับ คณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2
ธันวาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เปน
ประธาน ไดมีมติเห็นชอบหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และเห็นชอบใหจังหวัด
และกลุมจังหวัดจัดสงแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให ก.บ.ภ. ภายในวันที่
27 ธันวาคม 2562 ซึ่งจังหวัดไดนํารางแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (ฉบับ
ทบทวน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4เขารับฟงความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันกับบุคคลจากภาคสวนตางๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว จึงไดเชิญ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรีประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่จังหวัดจันทบุรีไดจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด
จันทบุรี ครั้งที่ 6/๒๕62 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุม 4
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุม ก.บ.จ. ดังกลาวเสร็จ
เรียบรอยแลว จํานวน 8 หนา และไดแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบความ
ถูกตองและรับรองรายงานการประชุมแลว ซึ่งไมปรากฏวามีคณะกรรมการ
ทานใดขอแกไขรายงานการประชุมแตอยางใด
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/๒๕62
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
โครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
อันเนือ่ งมาจากปญหาภัยแลงและอุกทกภัยในจังหวัด
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
1. การอนุมัติงบประมาณ สํานักงบประมาณไดเห็นชอบใหจังหวัด
จันทบุรี ดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อดําเนินการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุกทกภัยในจังหวัด
ดังกลาว และอนุมัติใหจังหวัดจันทบุรีเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่อ
ดําเนินงานตามแผนฯ จํานวน ๓๐๖ โครงการ งบประมาณ ๑๔๒,๘๘๐,๒๐๐
บาท (หนึ่งรอยสี่สิบสองลานแปดแสนแปดหมื่นสองรอยบาทถวน)
2.
การติดตามและประเมินผล จังหวัดจันทบุรีไดมีคําสั่ง
ที่ 3127/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี
จํานวน 3 คณะ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานกรรมการ
มีหัวหนาสวนราชการและผูแทนภาคประชาชนใน ก.บ.จ. รวมเปนกรรมการ
และผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี เปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ทั้ง
3 คณะ ไดลงตรวจพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการดังกลาว
เรียบรอยแลว
3. ผลการเบิกจายงบประมาณ จังหวัดจันทบุรีไดทําสัญญาฯ
จํานวน 281 โครงการ งบประมาณ 102,374,161.87 บาท เบิกจาย
งบประมาณแลว 151 โครงการ งบประมาณ 40,899,847.94 บาท คิดเปน
รอยละ 39.95 คงเหลือ 130 โครงการ งบประมาณ 61,474,313.93 บาท
จึงเรียน

มาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 –
2565 (ฉบับทบทวน)
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
1) นโยบายการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
1.1
) ยึดยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา/
เฉพาะดานตางๆ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และขอสั่งการของ
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นายกรัฐมนตรี
1.2
) ใหความสําคัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่อเปนแผนชี้นําการพัฒนา
ในภาพรวมของพืน้ ที่
1.3) การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ใหใชกระบวนการประชาคมแบบ
มีสวนรว มของทุกภาคสวนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให
ไดมาซึ่งปญหา และความตองการจากประชาชนในพื้นที่
1.4
) การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุงเนนการทํางานแบบเครือขาย
รวมกันทุกภาคสวน ทั้งสวนราชการ (สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น)
ภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และชุมชน เพื่อรวมกันวางยุทธศาสตร
การพัฒนาใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด
2) หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
2.1) แผนพัฒนาจังหวัด เปนแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา
มุงตอบสนองความตองการและแกไขปญหาที่สําคัญของจังหวัดและขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนระดับชาติ
นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด
2.2) จังหวัดใดที่เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงสถานการณที่มีผลกระทบตอการ
บรรลุเปาหมายของการพัฒนาจังหวัด ใหจังหวัดดําเนินการทบทวนหรือปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัด โดยจังหวัดสามารถจัดสงแผนฯทั้งฉบับหรือเฉพาะสวนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และ จัดสงเอกสารมายังฝายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ภายในวันศุกรที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2.3) ใหผูวาราชการจังหวัดนํารางแผนพัฒนาจังหวัด
(ฉบับทบทวน)
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขารับฟงความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันกับบุคคลจากภาคสวนตางๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แหง
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.
๒๕๕๑ และเมื่อไดผลการรับฟงความคิดเห็นแลวใหจังหวัดนําผลการประชุมและ
ขอคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสมบูรณตอไป
จึงเรียนที่ประชุมมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.2 กรอบการจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
1) กรอบการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ๑๙๔.๙๓๙๘ ลานบาท งบบริหารจัดการของจังหวัด 9.0000 ลานบาท
รวมเปน ๒๐๓.๙๓๙๘ ลานบาท (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทากับ 198.4591
ลานบาท)
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2) ใหจังหวัดเสนอโครงการไมนอยกวา ๑.๕ เทา ( 305.9097 ลานบาท)
แตไมเกิน 2 เทา ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ (
407.8796 ลานบาท)
หากเสนอเกินกรอบดังกลาว จะพิจารณาตามลําดับความสําคัญของโครงการเฉพาะที่
อยูในกรอบวงเงินงบประมาณ 2 เทา เทานั้น
3) แนวทางในการใชจายงบบริหารจัดการของจังหวัด เพื่อเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับ
3.1) การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดกับ
ภาคสวนตางๆ ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
3.2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.)
3.3) การศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
3.4) การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดและกลุมจังหวัดซึ่ง
เปนการดําเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เปนการสํารวจ
ความคิดเห็นเพื่อทราบถึงปญหาความตองการ และศักยภาพของประชาชนใน
ทองถิ่นในจังหวัดรวมตลอดถึงความพรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และ
ยุทธศาสตรระดับชาติ)
3.5) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เชน การเสริมสราง
ความรูความเขาใจเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแก ก.บ.จ. บุคลากรในจังหวัด
การจัดทําระบบฐานขอมูลในการจัดทํายุทธศาสตรจังหวัด การสงเสริมคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนฯ เปนตน
3.6) การเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจแกภาคสวน
ตางๆ เพื่อเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
3.7) การติดตามประเมินผล
จึงเรียนที่ประชุมมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.3 หลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัด
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
๑) ใหจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด โดยแผน
ดังกลาวจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
จังหวัด ทั้งนี้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดจะตองสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับแผนงานที่กําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัด
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๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ซึ่งจะเสนอเปนคํา
ของบประมาณของจังหวัด ตองมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัด และ ก.บ.จ. ตองเสนอโครงการโดยมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
เพื่อเสนอ อ.ก.บ.ภ. พิจารณาแลวเสนอ ก.น.จ.พิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ.
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และ จะตองมีลกั ษณะของโครงการ ตามหลักเกณฑที่
ก.บ.ภ. กําหนด
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

4.4 กรอบระยะเวลาการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา จังหวัดไดดําเนินการจัดประชุม
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) และการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดดําเนินการแลว ดังนี้
วัน เดือน ป

กิจกรรม

1 - 11 ธันวาคม 2562

สวนราชการ อบจ. อําเภอ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จัดทํา
โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับประเด็นการพัฒนา
จังหวัด ตามแบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และจัดสงใหกลุมงานยุทธศาสตรฯ สนจ.จบ. ภายในวันที่
11 ธันวาคม 2562
จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ เพือ่ กลัน่ กรองโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําป พ.ศ. 2564
จังหวัดนํารางแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขารับฟงความ
คิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับบุคคลจาก
ภาคสวนตางๆ ในจังหวัด (ม.19)
จังหวัดนําผลการประชุมและขอคิดเห็นของที่ประชุม
เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสมบูรณ
ตอไป
จังหวัดจัดสงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565
(ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบตั ริ าชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให ก.บ.ภ.

1๘ ธันวาคม 2562
๒6 ธันวาคม 2562
ณ หองแกรนดบอลรูม 1
โรงแรมนิวแทรเวิลลอจด
๒6 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอจด
27 ธันวาคม 2562

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.5 สรุปราง พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จังหวัดจันทบุรี
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
จังหวัดจันทบุรีจะไดรับจัดสรรงบประมาณต
าม รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม
การพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 9 โครงการ 11 กิจกรรม
งบประมาณ 187,969,100 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบเจ็ดลานเกาแสนหกหมื่นเกาพัน
หนึ่งรอยบาทถวน) แยกเปน
ผลผลิต
โครงการเสริมสรางศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม การคา การลงทุน

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม
2 โครงการ
2 กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
5,177,000

โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ภาคการเกษตร

1 โครงการ
1 กิจกรรม

139,195,600

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ

3 โครงการ
5 กิจกรรม

26,758,000

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

2 โครงการ
2 กิจกรรม

11,916,000

โครงการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1 โครงการ
1 กิจกรรม

4,922,500

9 โครงการ
11 กิจกรรม

187,969,100

รวม

และจังหวัดจันทบุรีถูกปรับลดวงเงินในขั้นอนุกรรมกรรมาธิการฯ สส.
จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 4,500,000 บาท ทําใหจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณในภาพรวม 183,469,100 บาท
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.6 หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
1. เมื่อจังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จังหวัดจะตองเรงรัดดําเนินโครงการตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณให
สอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานและการเบิกจายที่รัฐบาลกําหนดตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปอยางเครงครัด
หากมีความจําเปนอยางยิ่งยวดที่จังหวัดจะตองดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง
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จังหวัดจะตองแสดงเหตุผล ความจําเปน เพื่อประกอบการพิจา รณาอยางครบถวน
สมบูรณ
2. ในกรณีที่จังหวัดมีความประสงคโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ทั้งกรณี
งบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจาย ใหดําเนินการไดเฉพาะกรณี
ตาม
หลักเกณฑที่ ก.บ.ภ. กําหนด โดยการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการแบงเปน 2 กรณี
ดังนี้
2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงที่อยูในอํานาจ ก.บ.จ. พิจารณาใหความ
เห็นชอบ
2.2 การโอนเปลี่ยนแปลงที่อยูในอํานาจ อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค
พิจารณาใหความเห็นชอบ
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

4.7 สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด
จันทบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564) เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2562 (ภาคเชา) ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ จันทบุรี
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
จังหวัดไดนํารางแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
(ฉบับทบทวน) ประ จํา ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เขารับฟงความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับ
บุคคลจากภาคสวนตางๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑เรียบรอยแลว สรุปผล
การประชุม ดังนี้
1. เปาหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน) :
จันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจมูลคาสูง สังคมมีสุขบนวิถีพอเพียง
2. พันธกิจ :
2.1 พัฒนาและสงเสริมผลผลิตสินคาทางการเกษตรของจังหวัดใหไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล
2.2 พัฒนาการคาชายแดนใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโต ยกระดับการ
ทองเที่ยวและอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ สรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นที่
2.3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีความมั่นคงทางสังคมบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความอุดม
สมบูรณ ใชอยางสมดุลและยั่งยืน
3. ประเด็นการพัฒนา :
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากล
และขยายฐานการตลาดนานาชาติ
ประเด็นการพัฒนาที่
2 สรางเสริมและยกระดับการคา การลงทุน
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การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสูเศรษฐกิจมูลคาสูง
ประเด็นการพัฒนาที่
3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนาที่
4 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
๔. ขอเสนอแนะอื่นๆ
ประเด็นการพัฒนา
1. สงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรใหไดมาตรฐานสากล
และขยายฐานการตลาด
นานาชาติ

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
ผูแ ทน สนง.ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
การประชาสัมพันธสรางการรับรูกับประชาชน ตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง การสรางความรับรู
เขาใจแกประชาชน ในการจัดทําโครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด ควรใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาว โดยตองสื่อสาร
และสรางการรับรูใหประชาชนทราบเกี่ยวกับนโยบายสําคัญ
แนวทางการดําเนินงาน และผลของการดําเนินงาน
ผูแ ทน สนง.สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
เนื่องจากการวิเคราะห (
SWOT) จุดออนของจังหวัด
จันทบุรีในดานปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ซึ่ง
แหลงกักเก็บน้ําไมเพียงพอ ดังนั้น ควรมีแผนงาน/โครงการใน
ดานการพัฒนาแหลงน้ํา โดยเฉพาะแหลงกักเก็บน้ําใตดิน
เพิ่มเติมดวย
สหกรณจังหวัดจันทบุรี
แผนงาน/โครงการ ดานการพัฒนาแหลงน้ํา ควร
พิจารณาหรือใหความสําคัญกับพื้นที่ตอนบนของจังหวัด
โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอโปงน้ํารอน และสอยดาว เพิ่มเติมดวย
และควรทําโครงการดาน GI พืชที่สําคัญของจังหวัดเพิ่มเติม
เกษตรจังหวัดจันทบุรี
แผนงาน/โครงการ ดานเกษตร ควรเนนการแปรรูป
ผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลคา เนื่องจากปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นทุกป
ไมมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพิ่มเติม

2. สรางเสริมและยกระดับ
การคา การลงทุน การ
ทองเที่ยว และอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับสู
เศรษฐกิจมูลคาสูง
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ไมมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพิ่มเติม
เสริมสรางความมั่นคง
ปลอดภัยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาการบริหารจัดการ ไมมีความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพิ่มเติม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน
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มติที่ประชุม
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จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
รับทราบ
4.8 โครงการตามรางแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ในสวนของจังหวัดจันทบุรี)
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา จังหวัดจันทบุรี เสนอแผนงาน/
โครงการ ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดังนี้

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเทีย่ วใหไดมาตรฐานเพือ่ สนับสนุนการทองเทีย่ วเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม
1 โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ วกลุม จังหวัดภาคตะวันออก 2
1.1 กิจกรรมเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวในปราจันสระตรานคร
3,000,000 สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
จันทบุรี
1.2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
5,000,000 สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
2 เพื่อเสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยว
จันทบุรี/ม.ราชภัฏรําไพพรรณี
1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดดานการทองเที่ยวของ
5,000,000 สนง.ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ปราจันสระตรานคร
จันทบุรี/ม.ราชภัฏรําไพพรรณี
1.4 กิจกรรมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และความงาม
1.4.1 ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศนมหาวิทยาลัยเปนอุทยานนวัตกรรม
7,000,000 ม.เทคโนโลยีราชมงคล
สมุนไพรและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
1.4.2 พิพิธภัณฑภูมิปญญาสมุนไพรชองเพื่อการทองเที่ยว
1.5 กิจกรรมพัฒนาอารยะสถาปตยสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ ปาชาย
เลนอาวคุงกระเบน เพื่อการทองเที่ยว

1,000,000 ม.ราชภัฏรําไพพรรณี
6,693,000 ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนฯ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพิม่ ขีดความสามารถดานการคา และการคาชายแดนเชือ่ มโยง EEC และประเทศเพือ่ นบาน
2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการคาชายแดนเชือ่ มโยง EEC และประเทศเพือ่ นบาน
2.1 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่การคาชายแดนใหไดมาตรฐานสากล
2.1.1 กอสรางศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จดานการคาชายแดนบานแหลม ต. 36,000,000 สนง.โยธาธิการและผังเมือง
เทพนิมติ อ. โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคา
การลงทุน การคาชายแดน
2.2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในแหลงทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความ
50,000,000 แขวงทางหลวงจันทบุรี
สะดวกดานการทองเที่ยวใน ปราจันสระตรานคร ทางหลวงหมายเลข 3153
ตอน จันทบุรี – ทาใหม ตอน 3 อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2.2.2 ซอมสรางผิวทาแอสฟลตคอนกรีตสายบายพาส - ดานผานแดนถาวร 18,200,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
บานแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี
ระยะทาง 3.50 กม.
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ

12
2.2.3 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย จบ.012 แยก ทล.317 ตอเชื่อมสะพาน
เนินสมบูรณ ต.ทับชาง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

36,000,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตร (ผลไม ปศุสตั วและประมง สมุนไพรไทย)
คุณภาพปลอดภัยอยางครบวงจร
3

โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุม จังหวัดภาคตะวันออก 2
3.1 กิจกรรมพัฒนาการแปรรูป การทําสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม

6,213,200

3.2 กิจกรรมสงเสริมการใชประโยชนผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ
และความงาม
3.3 พัฒนาระบบบริการทางการแพทยแผนไทยจังหวัดจันทบุรี

4,347,400 สนง.สาธารณสุขจังหวัด/
รพ.พระปกเกลาจันทบุรี
1,500,000 สนง.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

3.4 กิจกรรมวิจัย ประสิทธิผลแคปซูนมะระขี้นกตอการลดระดับน้ําตาลใน
ผูปวยโรคเบาหวาน
3.5 กิจกรรมสมุนไพรเพื่อสงเสริม ปองกัน และดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาวะและ
เศรษฐกิจของชุมชน
3.6 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยตํารับอาหารและยาสมุนไพร แบบมี
สวนรวมจังหวัดจันทบุรี
3.7 กิจกรรมศึกษา วิจัยและพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรทองถิ่นเปน
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามอยางครบวงจร จังหวัดจันทบุรี

721,000 รพ.พระปกเกลาจันทบุรี
980,000 รพ.พระปกเกลาจันทบุรี
1,296,400 รพ.พระปกเกลาจันทบุรี
1,842,500 รพ.พระปกเกลาจันทบุรี

3.8 กิจกรรมศึกษาวิจัยการพัฒนาการผลิต การแปรรูปพืชสมุนไพรทองถิ่น
เพื่อเปนผลิตภัณฑสําหรับผูปวยโรคอัมพฤกษ อัมพาต โรคขอเขาเสื่อม
โรคไมเกรน โรคภูมิแพ ทางเดินหายใจสวนตน (4 กลุมโรค ตามนโยบายฯ)
อยางครบวงจรในจังหวัดจันทบุรี)

1,698,800 รพ.พระปกเกลาจันทบุรี

3.9 กิจกรรมพัฒนาการแปรรูปวัตถุดบิ สมุนไพรGMP (WHO) รพ.เขาคิชฌกูฏ

1,500,000 รพ.เขาคิชฌกูฏ

3.10 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑยาสมุนไพร จากภูมิปญญาทองถิ่น

2,516,000 รพ.เขาคิชฌกูฏ

3.11 กิจกรรมสงเสริมการใชยาสมุนไพรจากพืชสมุนไพรพื้นบานเพื่อลดการ
ใชยาแผนปจจุบัน
3.12 กิจกรรมพัฒนาโรงงานผลิตยา GMP (WHO) รพ.เขาคิชฌกูฏ

2,058,000 รพ.เขาคิชฌกูฏ

3.13 กิจกรรมรับรองคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพร
3.14 กิจกรรมพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดฟาทลายโจร
ลําดับ

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
จันทบุรี/รพ.พระปกเกลา
จันทบุรี/รพ.วัฒนานคร
จ.สระแกว/ม.เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
3.15 กิจกรรมขยายพันธุพืชสมุนไพรดวยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

3,141,000 รพ.เขาคิชฌกูฏ
55,000 รพ.เขาคิชฌกูฏ
500,000 ม.ราชภัฏรําไพพรรณี
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
700,000 ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
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3.16 กิจกรรมพัฒนาพืชสมุนไพรใหเปนยา
3.17 กิจกรรมสงเสริมเกษตรอินทรีย
3.18 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพร

1,250,000 ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
298,280 ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
581,400 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
จันทบุรี
2,000,000 ม.ราชภัฏรําไพพรรณี

3.19 กิจกรรมอนุรักษและสงเสริม ปลูกและขยายพันธุ สมุนไพรที่สําคัญของ
จังหวัดจันทบุรี
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติแลสิง่ แวดลอมอยางมีสว นรวม เพือ่ ประโยชนตอ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยางยั่งยืน
4 โครงการรักษนาํ้ รักษปา สรางสมดุลแหงสิ่งแวดลอม
4.1 กิจกรรมรักษทะเล จันท - ตราด

23,876,000 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 29 กิจกรรม

224,967,980

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

5.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
ฉบับทบทวนป พ.ศ.2564 และรางแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
1. เรื่องเดิม
1.1 ตามที่จังหวัดไดแจงใหทุกสวนราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด
อําเภอทุกอําเภอ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ทบทวนโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564 โดยใหทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดําเนินการในป พ.ศ. 2564 – 2565 หากไมประสงคจะทบทวนหรือปรับปรุง ขอให
จัดสงหนังสือยืนยันมายังจังหวัดภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ หากเห็นวามี
การเปลี่ยนแปลงสถานการณที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาจังหวัด
ใหดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด และ
เปนไปตามหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดที่ ก.บ.ภ. กําหนด และจัดสงใหจังหวัดภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2562
1.2 สวนราชการ อําเภอ และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ไดจัดสงโครงการ/
กิจกรรม ตามขอ 1.1 ใหกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี สรุปตามประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น จํานวนทั้งสิ้น
12 โครงการ 26 กิจกรรม งบประมาณ 580,023,860 บาท
ประเด็นการพัฒนา

โครงการที่เสนอใชงบประมาณจังหวัด
จํานวน
บาท
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหได
มาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ

2 โครงการ
6 กิจกรรม

84,935,900

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สรางเสริมและยกระดับการคา
การลงทุน การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ สูเศรษฐกิจมูลคาสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสราง
ความมัน่ คงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
คาใชจา ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

4 โครงการ
10 กิจกรรม

278,721,200

3 โครงการ
3 กิจกรรม
3 โครงการ
7 กิจกรรม

182,901,860

รวมทั้งสิ้น

12 โครงการ
26 กิจกรรม

24,464,900
9,000,000
580,023,860

2. ขอเท็จจริง
คณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุมภารกิจดาน
เศรษฐกิจ กลุมภารกิจดานความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กลุมภารกิจดานสังคม ไดพิจารณาแผนงาน/โครงการดังกลาวแลว มีมติเห็นชอบ ดังนี้
๒.๑ เห็นชอบแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแนว
ทางการพัฒนาจังหวัด ตามความเห็นที่ฝายเลขานุการเสนอ โดยโครงการที่มีลักษณะ
และการดําเนินงานที่ซ้ําซอนกัน ใหจัดทําเปนกิจกรรมยอยภายใตโครงการใหญ และ
บูรณาการการจัดทําโครงการรวมกัน เพื่อใหโครงการมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับหวง
โซคุณคาของแผนพัฒนาจังหวัด ที่จะสามารถแกไขปญหาในจังหวัดอยางยั่งยืน หรือ
สรางคุณคาใหแกผลิตภัณฑและพัฒนาศักยภาพของจังหวัด และใหหนวยงานซึ่งมี
ภารกิจโดยตรงเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบโครงการ
๒.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ซึ่งจะเสนอเปน
คําของบประมาณของจังหวัด จะตองมีความพรอมของโครงการและเปนไปตาม
หลักเกณฑที่ ก.บ.ภ. กําหนดเทานั้น โดยใหหนวยงานแกไขรายละเอียดโครงการและ
สงเอกสารเพื่อยืนยันความพรอมใหกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดจันทบุรี ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทานั้น
๒.๓ สําหรับโครงการที่เปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมี
เหตุผลความจําเปนและเกินศักยภาพของ อปท. ตองมีหนังสือยืนยันจาก อปท. เทานั้น
ทั้งนี้ ใหรอความชัดเจนของกฎหมาย และผลการประชุมของทีมบูรณาการกลางในวันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบไปดวย สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) สํานักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย หากไมเปนไปตาม
หลักเกณฑ ใหจัดทําเปนแบบสรุปแผนงาน/โครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวง/กรม เพื่อใหสอดคลองตามความตองการของแผนจังหวัด (แบบ จ.๓)
๒.๔ มอบหมายใหฝายเลขานุการ ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดและ
ความพรอมของโครงการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ภ. กําหนด และจัดทําสรุป
แผนงาน/โครงการ ไมนอยกวา ๒ เทาของ กรอบการจัดสรรงบประมาณ และนําเสนอให
ก.บ.จ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
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3. ขอพิจารณา
ฝายเลขานุการ ได ดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดและความพรอมของ
โครงการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ภ. กําหนด และจัดทําสรุปแผนงาน/โครงการ
ไมนอยกวา ๒ เทาของกรอบการจัดสรรงบประมาณ เรียบรอยแลว จึงเห็นควรพิจารณา
และใหความเห็นชอบ ดังนี้
๓.๑ เห็นชอบการทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน ป พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.๒ เห็นชอบ รางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 จํานวน ๑๔ โครงการ ๕๘ กิจกรรม งบประมาณรวม ๔๐๗,๗๙๙,๐๐๐ บาท
ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
งบประมาณ
หนวยดําเนินการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ
1 โครงการพัฒนาแหลงน้าํ เพือ่ การเกษตร
(1) กิจกรรมขุดลอกสระสาธารณะทุงอายดําบานฉมัน หมูที่ 3 ต.ฉมัน
9,414,000 สํานักงานปองกันและบรรเทา
อ.มะขาม จ.จันทบุรี
สาธารณภัยจังหวัด
(2) กิจกรรมขุดสระน้ําหนองมะหาด หมูที่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
1,534,600 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
(3) กิจกรรมขุดสระเก็บน้ําสาธารณะหนองแฟบ หมูที่ 2 บานทุงดินเหนียว ต.
1,644,200 สํานักงานปองกันและบรรเทา
มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
สาธารณภัยจังหวัด
(4) กิจกรรมขุดสระสาธารณะ หมูที่ 1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
3,030,900 สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสนทางขนสงและกระจายสินคาทางการเกษตร
(1) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนบานสิ้ว 14,148,000 แขวงทางหลวงจันทบุรี
โพธิท์ อง -บานพลิ้ว อ.เมือง, อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
(2) กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีตสายแยกทางหลวงหมายเลข
23,400,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
317- เขื่อนคิรีธาร ต.ปถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
3

โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสากล
(1) กิจกรรม การบริหารจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนในพื้นที่
2,342,500 สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
ไมผล
(2) กิจกรรม ศูนยสรางนักคัด - นักตัดทุเรียนมืออาชีพ
ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

4

4,500,000 ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

(3) กิจกรรม ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการ แปรรูปผลไมดว ย
นวัตกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0

2,385,000 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

(4) กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถของสถาบันเกษตรกรในการผลิตและ
แปรรูปสินคาเกษตร

1,080,000 สํานักงานเกษตรจังหวัด

โครงการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรสูส ากล
(1) กิจกรรม การจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท

5,000,000 สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัด
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(2) กิจกรรม พัฒนาการแปรรูปลําไยอบแหงสีทองจังหวัดจันทบุรี
400,000 สํานักงานสหกรณจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สรางเสริมและยกระดับการคา การลงทุน การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สูเศรษฐกิจ
มูลคาสูง
5

6

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพืน้ ฐาน และระบบโลจิสติกสของพื้นที่แนวชายแดน
(1) กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หนาคาย
25,000,000 แขวงทางหลวงจันทบุรี
ตชด. – พังงอน อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี
(2) กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟลตทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุง ขนาน
- ทับทิมสยาม05 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

17,100,000 แขวงทางหลวงจันทบุรี

(3) กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต พรอมติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาย จบ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 317 - บานทุงขนาน อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี
(4) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอนบาน
แหลม - ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

12,800,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(5) กิจกรรม ติดตั้งระบบสั่งการณบนภาพดวยกลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
ดิจิตอล เพื่อใชเฝาระวังความปลอดภัย และระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบนับ/
วิเคราะหปริมาณจราจรพรอมอาคารควบคุม สายแยกทางหลวงหมายเลข
3193 ตลาดการคาชายแดนถาวรบานแหลม ต.เทพนิมิต อ.โปงน้ํารอน
จ.จันทบุรี

11,510,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

โครงการสงเสริมดานการคาการลงทุน และการประชาสัมพันธ เพือ่ สรางและขยายการตลาดการคากับประเทศเพือ่ นบาน
กิจกรรม มหัศจรรยการคาชายแดนจันทบุรี กาวไกลสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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6,920,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัด

โครงการพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและเครือ่ งประดับในระดับสากล
กิจกรรม สงเสริมและพัฒนาตลาดการคาอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัด
จันทบุรี
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3,678,000 แขวงทางหลวงจันทบุรี

1,670,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัด

โครงการพัฒนาปจจัยโครงสรางพืน้ ฐานและสิง่ อํานวยความสะดวกดานการทองเทีย่ ว
(1) กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สายจบ.5029 แยกทาง
หลวงชนบท รย.4036 - อ.ทาใหม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

19,154,200 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
งบประมาณ หนวยดําเนินการ

(2) กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต ทางหลวงชนบท จบ.3010
แยกทางหลวงหมายเลข 317- บานทุงตาอิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

19,142,200 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(3) กิจกรรม ซอมสรางผิวทางแอสฟลตคอนกรีต สาย จบ. 3035 แยกทาง
หลวงหมายเลข 317 – น้ําตกอางเบง อ.มะขาม, เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

12,800,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(4) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไรยา
- แพรงขาหยั่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

5,788,000 แขวงทางหลวงจันทบุรี

(5) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สาย จบ. 5027 แยก ทช.รย.4036อาวคุงกระเบน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

6,800,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
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(6) กิจกรรม งานไฟฟาแสงสวางและระบบกลองวงจรปด ถนนสาย จบ.6002
บานสวัสดิชัย - บานบางกะไชย อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
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(7) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายจบ.5029 แยก ทช.รย.4036 –
อ.ทาใหม อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

6,300,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(8) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายจบ.3035 แยกทางหลวงหมายเลข
317 - น้ําตกอางเบง อ.มะขาม จ.จันทบุรี

3,900,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(9) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สายจบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข
3406 - น้ําตกเขาสิบหาชั้น อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี

5,800,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

โครงการยกระดับศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธดา นการทองเทีย่ วเชิงรุก
(1) กิจกรรม เปดอาณาจักรขอมโบราณ เลาขานตํานานเมืองเพนียต
5,000,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
(2) กิจกรรม งานแสดงสินคาดานการทองเที่ยว Chanthaburi Mega Road
3,000,000 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
Show
จังหวัด
(3) กิจกรรม สงเสริมการทองเที่ยวเมืองกีฬาจันทบุรี (Chanthaburi Sport
City &Tourism)

5,000,000 สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด

(4) กิจกรรม ผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธสงเสริมดานการทองเที่ยว
ของจังหวัดจันทบุรี

1,815,600 สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด

โครงการสงเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกชวงวัย
(1) กิจกรรม รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE จังหวัดจันทบุรี

2,900,600 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

(2) กิจกรรม เด็กจันทฉลาด สุขภาพดี

6,903,600 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

(3) กิจกรรม ยกระดับและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดจันทบุรี
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20,000,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

16,011,100 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

โครงการเสริมสรางความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชน
(1) กิจกรรม อํานวยความปลอดภัยบริเวณหนาศูนยเด็กเล็กสิรินธร 6
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี
ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

9,300,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
งบประมาณ หนวยดําเนินการ

(2) กิจกรรม อํานวยความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนมัธยมทาแคลง
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

9,500,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(3) กิจกรรม อํานวยความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนบานเจาหลาว
อ.ทาใหม จ.จันทบุรี

8,300,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(4) กิจกรรม อํานวยความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนวัดหนองไทร
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

8,500,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(5) กิจกรรม อํานวยความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนวัดโขดหอย
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

7,450,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
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(6) กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนวัดนาซา
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

7,750,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(7) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางหลวงหมายเลข 3210 ตอน พังงอน จางวาง อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี

3,338,000 แขวงทางหลวงจันทบุรี

(8) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หนาคาย
ตชด. - พังงอน อ.มะขาม จ.จันทบุรี

15,260,000 แขวงทางหลวงจันทบุรี

(9) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สาย จบ.3019 แยกทางหลวงหมายเลข
317 - บานตะบกเตีย้ อ.มะขาม จ.จันทบุรี

5,500,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(10) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 3247
ตอนโปงน้ํารอน -จางวาง อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี

2,646,000 แขวงทางหลวงจันทบุรี

(11) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สาย จบ. 5021 แยกทางหลวงชนบท
จบ.4012 - บานขุนซอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี

5,700,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(12) กิจกรรม ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สาย จบ. 4017 แยกทางหลวงหมายเลข
3277 - บานเนินจาม อ.ขลุง จ.จันทบุรี

4,500,000 แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

(13) กิจกรรม สรางและพัฒนาเครือขายการแจงเตือนภัยธรรมชาติ
(14) กิจกรรม รวมพลังประชาชนตําบลชายแดนเทิดไทองคราชัน

870,000 ศูนย ปภ.เขต 17 จันทบุรี
668,900 กองบัญชาการปองกันชายแดน
จันทบุรีและตราด

(15) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันความเสี่ยงใหกับประชาชนผู
ประสบคชภัย

434,500 อําเภอแกงหางแมว

(16) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือขายสุขภาพประชาชนใหมีทักษะในการ
ชวยเหลือผูประสบภาวะฉุกเฉินทางดานหัวใจลมเหลวเฉียบพลันหรือหัวใจ
หยุดเตน
(17) กิจกรรม พัฒนาแหลงขาวภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง
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โครงการสงเสริมการศึกษา อาชีพ และสวัสดิการทางสังคม
(1) กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
ใหยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนา / โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

584,200 กอ.รมน.จันทบุรี
1,965,000 สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัด
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

(2) กิจกรรมมหกรรมชุมชนคุณธรรม ขยายเครือขายชุมชนคุณธรรม
เพื่อพัฒนาใหคนเปนคนดี

1,600,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

(3) กิจกรรม เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากใหชุมชนเขมแข็ง ดวยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

7,420,000 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

(4) กิจกรรม สงเสริมการเลี้ยงไกไขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาสูการเลี้ยงไกไขอินทรีย
13

4,290,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

573,700 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

โครงการปกปอง อนุรกั ษ และฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมคี วามหลากหลายคงความอุดมสมบูรณ
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(1) กิจกรรม โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดจันทบุรี ป 2564
(2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพประชารัฐรวมใจปกปองดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
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คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม 14 โครงการ 58 กิจกรรม

3,823,000 สํานักงานจังหวัด
953,200 กอ.รมน.จันทบุรี
9,000,000 สํานักงานจังหวัด
407,799,000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและใหความเห็นชอบตอไป
นายนริศ กิจอุดม ขอฝากเปนขอเสนอแนะในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นาจะมีการบูรณาการระหวางกลุมจังหวัดในเรื่องการปองกันปญหายาเสพติด
ประธานชมรม
องคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัด
จันทบุรี
นายโสภณ
เอ็งสุวรรณ
ผูแทนภาคประชา
สังคมอําเภอ
นายายอาม

จังหวัดจันทบุรีเปนเมืองทองเที่ยว นาจะมีซุมประตูทางเขาสูจังหวัดจันทบุรีเพื่อเปน
สัญลักษณดึงดูดนักทองเที่ยวสูภาคตะวันออก เชนทางดานของอําเภอนายายอาม
อําเภอสอยดาว ถนนสายสุขุมวิทเรื่องไฟฟาแสงสวาง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในเรื่องของการทองเที่ยว

ประธาน

เรื่องซุมประตูองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีไดสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําซุม
ประตูเฉลิมพระเกียรติ ทางดานอําเภอนายายอาม สําหรับซุมประตูสูเมืองเพื่อการ
ทองเที่ยวทางดานอําเภอสอยดาวเนื่องจากอยูระหวางการขยายถนน เมื่อมีการขยาย
ถนนเสร็จแลวก็จะดูความเหมาะสมตอไป

ฝายเลขานุการ

ขอชี้แจงเรื่องการของบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีสามารถของบประมาณตอสํานัก
งบประมาณไดโดยตรง ซึ่งไดดําเนินการเขาคณะกรรมาธิการฯ เรียบรอยแลว สําหรับ
ในป 2564 เทศบาลเมืองทุกแหงจะตั้งของบประมาณไดเอง และองคการปกครอง
สวนทองถิ่น (เทศบาลตําบล และ อบต.) จะขอตั้งงบไดเองในป 2565 สําหรับเรื่อง
ปายบอกทางแหลงทองเที่ยว ไฟฟาสองสวางตามจุดเสี่ยง ตามแหลงชุมชน ในป
2563 จังหวัดโดยแขวงทางหลวงจันทบุรี ไดเสนอของบประมาณเพื่อมาดําเนินการ
ดังกลาวแลว

มติที่ประชุม

คณะกรรมการไดพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดฉบับทบทวน และโครงการตาม
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รางแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่
ฝายเลขานุการไดนําเสนอแลว เห็นวาเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ
ตามที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนด จึงมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนป
พ.ศ. 2564
2. เห็นชอบโครงการตามรางแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ ๕๘ กิจกรรม งบประมาณรวม
๔๐๗,๗๙๙,๐๐๐ บาท
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรให
ไดมาตรฐานสากลและขยายฐานการตลาดนานาชาติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สรางเสริมและยกระดับการคา
การลงทุน การทองเที่ยว และอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ สูเศรษฐกิจมูลคาสูง
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
คาใชจา ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

โครงการที่เสนอใชงบประมาณจังหวัด
จํานวน
บาท
4 โครงการ
68,879,200
12 กิจกรรม
5 โครงการ
278,721,200
20 กิจกรรม
3 โครงการ
24 กิจกรรม

193,178,000

1 โครงการ
2 กิจกรรม
1 โครงการ
14 โครงการ
58 กิจกรรม

24,464,900
9,000,000
407,799,000

3.มอบหมายใหฝายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะ
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขการจัดแผนตามที่ กบภ. กําหนดใหครบถวนสมบูรณ และให
เสนอผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เห็นชอบเพื่อสงใหทีมบูรณาการกลางพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป
ระเบียบวาระที่ 5

5.2 การโอนทรัพยสินโครงการที่เกิดจากการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด พ.ศ. 2553 - 2562
ฝายเลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
เรื่องเดิม
1. คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ไดพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการ
เกี่ยวกับพัสดุที่จัดหาไดจากการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดใหเกิดประโยชนมิตองเสียไป โดยมีหนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนเปนผูใช
และดูแลทรัพยสินดังกลาว จึงขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหจังหวัดและ
กลุมจังหวัดโอนพัสดุที่ไดจัดหาโดยใชงบประมาณของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ซึ่งเปน
พัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใชงานไดใหกับหนวยงานของรัฐ โดยใหคํานึงถึง
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อํานาจหนาที่และความพรอมในการบริหารจัดการทรัพยสินของหนวยงานผูรับโอนดวย
เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดไดเปนกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้
การโอนพัสดุดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (กบจ.) กอนทุกครั้ง
2. จังหวัดจันทบุรี แจงใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดจันทบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553– 2561 สํารวจ
รายการทรัพยสินของโครงการฯเพื่อใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบในการโอนทรัพยสินที่มีคุณภาพดี
โดย
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2562 ไดเห็นชอบการโอนทรัพยสินที่มีคุณภาพดี ใหหนวยงานผูรับมอบ
ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยสินโครงการ รายการที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 15
รายการ รายการครุภัณฑ จํานวน 3 โครงการ
3. กระทรวงมหาดไทยซักซอมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยสินที่ไดมาจากการใชจายงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ดังนี้
(1) กรณีการโอนที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งเปนทรัพยสินของจังหวัด
และกลุมจังหวัดที่ไดมาจากการใชจายงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมธนารักษ ดวนที่สุด ที่ กค 0304/5584 ลงวันที่ 23 เมษายน
2555
(2) การโอนครุภัณฑที่มีคุณภาพดี ซึ่งเปนทรัพยสินของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดที่ไดมาจากการใชจายงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหถือปฏิบัติ
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ขอเท็จจริง
1. แนวทางการโอนทรัพยสิน
โครงการที่เกิดจากการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุมจังหวัด สรุปไดดังนี้
1.1 การเรงรัดดําเนินการโอนสินทรัพยอันเกิดจากงบประมาณของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด (กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสราง)
(1) ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบของกรมธนารักษ
:
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใช และจัดหา
ประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
(2) ดําเนินการทั้งตามระเบียบ และในระบบ
GFMIS: เมื่อ
ดําเนินการตามระเบียบของกรมธนารักษแลวเสร็จ ใหดําเนินการในระบบ GFMIS โดย
ใชแนวทางเดียวกันกับการโอนครุภัณฑของกรมบัญชีกลางดวย
1.2 การเรงรัดดําเนินการโอนสินทรัพยอันเกิดจากงบประมาณของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด (กรณี ครุภณ
ั ฑ ) คณะกรรมการวินิจฉัยฯ อนุมัติยกเวนการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
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ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีโอนครุภัณฑคุณภาพดีใหกับจังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเรง
ดําเนินการทั้งตามระเบียบและในระบบใหถูกตอง เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ.
2561-2562 รอยละ 100 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2560 มากที่สุดเทาที่
สามารถดําเนินการได
1.3 สําหรับทรัพยสินที่เกิดจากงบประมาณกลุมจังหวัด (กรณีกลุม
จังหวัดมอบใหจังหวัดเบิกงบประมาณแทนกัน) ใหจังหวัดแจงรายการสินทรัพยที่จะโอน
กลับใหกลุมจังหวัดทราบ และดําเนินการโอนสินทรัพยในระบบกลับคืนกลุมจังหวัด เพื่อ
กลุมจังหวัดจะไดดําเนินการตามระเบียบตอไป
ขอพิจารณา
เพื่อใหการดําเนินการตามแนวทางการโอนสินทรัพยอันเกิดจากงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด เปนไปตามระเบียบฯ จึงขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ใหความเห็นชอบในหลักการการโอนสินทรัพย
ที่ยังคงคาง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2562 ดังนี้
1. รายการครุภัณฑ จํานวน 287 รายการ ทั้งนี้ สําหรับรายการครุภัณฑที่
ชํารุดใชการไมไดใหปฏิบัติตามระเบียบฯ ตอไป
2. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 202 รายการ ทั้งนี้ จังหวัดโดย
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี จะดําเนินการรวบรวมและขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุกับ
สํานักงาน ธนารักษพื้นที่จันทบุรี โดยใหหนวยดําเนินโครงการสงแบบสํารวจตาม
แบบฟอรมที่กําหนด สงใหสํานักงานจังหวัดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและใหความเห็นชอบตอไป
มติที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นชอบในหลักการการโอนสินทรัพยฯที่ยังคงคาง ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2562 ดังนี้
1. รายการครุภัณฑ จํานวน 287 รายการ สําหรับรายการครุภัณฑที่ชํารุด
ใชการไมไดใหปฏิบัติตามระเบียบฯ ตอไป
2. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 202 รายการ
ใหสํานักงาน
จังหวัดจันทบุรี ดําเนินการรวบรวมและขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุกับสํานักงานธนารักษ
พื้นที่จันทบุรี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
ไมมี

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
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(นางสาวฐานิตา รามันจิตร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูจดรายงานการประชุม

(นางชณิตา นามวงษ)
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูตรวจรายงานการประชุม

