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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.จบ.) จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 3/2562
ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ โรงเรียนวัดสําโรง ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
----------------------------------ผูมาประชุม
1. นายพงษพัฒน วงศตระกูล รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
2. นายวิวัฒน มหาผลศิริกุล
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
3. นายจักรกฤษณ ธนนพรัตน (แทน) ปลัดจังหวัดจันทบุรี
4. ร.ต.เดชา สมบูรณ (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดจันทบุรี (ฝายทหาร)
5. น.พ.อภิรักษ พิศุทธิ์อาภรณ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
6. น.ส.นิพัทธา จันยอง พาณิชยจังหวัดจันทบุรี
7. นายสุวรรณ เจริญพร (รก.) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
8. นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
9. นางศิริมา วิชญธรกุล (แทน) พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
10. นางลาวัลย พันธุนิล
คลังจังหวัดจันทบุรี
11. นายไพฑูรย โกเมนท เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี
12. น.ส.ธมน สัตยธรรม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี
13. ผศ.ดร.ปรียนันท สิทธิจินดาร (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
14. นายสมชาติ ประสมเพ็ชร
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
15. น.ส.ภัณฑิลา หอมเกษร
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
16. นายวันชัย ทรงพลอย
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองขลุง
17. น.ส.อาภรณ รัตนธรรม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
18. นายนพสุนันท วรรณรัตน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองทาใหม
19. นางยุพิน ขยันกิจ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอทาใหม
20. นายณัฐสิญจ ศรีพงษ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแหลมสิงห
21. นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
เลขานุการ
22. นางชณิตา นามวงษ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
23. นางดลฤดี โฆษิตพันธวงศ (แทน) ผูอํานวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
24. นายภิชาติ โพธิ์บาทะ ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
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25. นายวิเชษฐ เผือกสม (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดจันทบุรี
สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. นายวิทูรัช ศรีนาม
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ติดราชการ
2. นายบุญชวย นอยสันเทียะ รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ
3. ผูแทนผูบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด
4. ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
5. ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
6. ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
7. ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
8. ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
9. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
10. ประธานสันนิบาติเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
11. ประธานชมรมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดจันทบุรี
12. นายกเทศมนตรีเมืองทาชาง
13. ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
14. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
15.
นางเจตนา กีรติโภฌานันท ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเมืองจันทบุรี
16. นายโสภณ เอ็งสุวรรณ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอนายายอาม
17. นางปทิตตา สรวงทาไม ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอมะขาม
18. นางนัยนา รุงปรวัฒน ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอขลุง
19. นายพุทธไนย ตันมณี ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแกงหางแมว
20. ดร.รัฐวิทย ตั้งเกียรติพชร
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอโปงน้ํารอน
21. นายสุชิน กระจางศรี ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอสอยดาว
22. นางเยาวเรศ บัวหลวง
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเขาคิชฌกูฏ
23. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี สนจ.จบ.
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 สํานักงาน จังหวัดจันทบุรีไดรับอนุมัติโครงการ
ยกระดับศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเชิงรุก โดยมีการ
บูรณาการเชื่อมโยงระดับภาค กิจกรรมจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท งบประมาณ
5,000,000 บาท โดยจังหวัดไดกําหนดจัดกิจกรรมจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท
ในชวงเดือน มิถุนายน 2562
ในการประชุมครั้งนี้ จังหวัดขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) จันทบุรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่จังหวัดจันทบุรีไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/๒๕6 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
ณ หองประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม
4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จํานวน 14 หนา เรียบรอยแลว หากคณะกรรมการฯ มี
ขอแกไขขอใหแจงที่ประชุมทราบ เพื่อแกไข/ปรับปรุง และใหการรับรองรายงาน การ
ประชุมฯ ตอไป

มติที่ประชุม

รับรอง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

เรื่องเพื่อพิจารณา
การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
และไมกระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ จํานวน 1 โครงการ 1
กิจกรรม
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เลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่จังหวัดจันทบุรีไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
จํานวน 14 โครงการ 39 กิจกรรม งบประมาณ 194 ,506,100 บาท (หนึ่งรอยเกา
สิบ สี่ลานหาแสนหกพันหนึ่งรอย บาทถวน) โดยสํานักงานจังหวัดจันทบุรีไดรับอนุมัติ
โครงการยกระดับศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเชิงรุก โดยมี
การบูรณาการเชื่อมโยงระดับภาค กิจกรรมจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท งบประมาณ
5,000,000 บาท
จังหวัดไดกําหนดจัดกิจกรรมจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท ในชวงเดือน
มิถุนายน 2562 จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ดังกลาว
ระเบียบ/กฎหมาย
1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557
ขอ 24 หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในงบรายจายใด ๆ ภายใตแผนงานเดียวกัน ยกเวนงบบุคลากร เพื่อจัดทําผลผลิตหรือ
โครงการตามเปาหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือเพื่อเพิ่มเติมเปาหมาย
ผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกลาว ใหบรรลุเปาหมายการใหบริการกระทรวง
หรือเปาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แตตองไมกอใหเกิดรายการกอหนี้ผูกพัน
ขามปงบประมาณ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง
ตองไมเปนการกําหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม รายการคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะ
รายการคาที่ดิน หรือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศที่ไมไดกําหนด
ไวในแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และในกรณีที่เปนการโอน หรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่ง
ลานบาทและต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ
2. ระเบียบ วาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอ 12 ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ของแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณ ที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในแผนงาน
บูรณาการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย ใหหนวยรับงบประมาณสามารถ
กระทําไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
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3. หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัดและกลุมจังหวัดปะจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและ
กลุมจังหวัด (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
3) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ใหดําเนินการตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอพิจารณา
ฝายเลขานุการไดตรวจสอบแลว
การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม
ขางตน เปนไปตามหลักเกณฑ โดยให
ดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
และระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.
2559
จึงเห็นควรพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมดังกลาว
จึงเรียน

มาเพื่อโปรดพิจารณา
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แบบรายงานการขอปรับแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใชจา ยงบประมาณ
แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม จังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กรณี การโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ และไมกระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ)
สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)
โครงการยกระดับศักยภาพการตลาดและ
ประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเชิงรุก โดยมีการ
บูรณาการเชือ่ มโยงระดับภาค
กิจกรรมจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท
รายการ : งบดําเนินงาน
1. คาจางเหมาจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม)
โครงการยกระดับศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธดา น
การทองเที่ยวเชิงรุก โดยมีการบูรณาการเชือ่ มโยงระดับภาค

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลการขอโอนเปลีย่ นแปลง
เพื่อใหมีความเหมาะสมและเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินโครงการ ซึ่งไมกระทบตอหมวดรายจาย (งบ
ดําเนินงาน) และอยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรบการ
จัดสรร อีกทั้งเพื่อสงเสริมการประชาสัมพันธและ
การตลาดดานการทองเที่ยว

กิจกรรมจัดงานเทศกาลของดีเมืองจันท
5,000,000 รายการ : งบดําเนินงาน
5,000,000 1. คาจางเหมาบริการ
1.1 งานจางการประชาสัมพันธงานเทศกาลของดีเมืองจันท

500,000

1.2 งานจางจัดทําเวที จัดหาเต็นทและพัดลม

500,000

1.3 จางออกแบบติดตั้ง รือ้ ถอน พรอมตกแตง บูธ และงาน
โครงสราง
1.4 งานจางออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอน การจัดนิทรรศการ

500,000

1.5 งานจางออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอนกิจกรรมสงเสริมการ
ขาย กินเที่ยวครบ จบที่จันท Once Upon A Tea
1.6 งานจางออกแบบและดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การจัดงาน
1.7 งานจัดจางออกแบบและจัดทําซุมประตูทางเขางาน พรอม
ตกแตง (Fruit Paradise Gate)

400,000

500,000

320,000
500,000
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โครงการ /กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม)
1.8 จางจัดหา ติดตั้ง และควบคุมระบบแสง เสียง ไฟสองสวาง

งบประมาณ
(บาท)
400,000

1.9 งานจางจัดแสดงน้ําพุดนตรี

500,000

1.10 งานจางพิธีเปด

400,000

1.11 จางทําความสะอาดและเจาหนาที่อํานวยความสะดวก

70,000

1.12 จางติดตามประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน

50,000

เหตุผลการขอโอนเปลีย่ นแปลง

2. คาสาธารณูปโภค
- คาติดตั้งหมอมิเตอร และคากระแสไฟฟา
รวมงบประมาณ

5,000,000

รวมงบประมาณ

360,000
5,000,000

มติที่ประชุม เห็นชอบใหเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามที่สํานักงานจังหวัดจันทบุรีเสนอ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมกระทบตอเปาหมาย และสาระสําคัญของโครงการ
และใหดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี -

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(นางสาวฐานิตา รามันจิตร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูจดรายงานการประชุม

(นางชณิตา นามวงษ)
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูตรวจรายงานการประชุม

