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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันจันทรที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
----------------------------------คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผูเขาประชุม จํานวน 31 คน
1. นายพงษพัฒน วงศตระกูล รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
2. นายวิวัฒน มหาผลศิริกุล
รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
3. นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล ปลัดจังหวัดจันทบุรี
4. น.อ. ชุมพล บัณฑิตไทย (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดจันทบุรี (ฝายทหาร)
5. ร.อ. สุริยนต งามสนิท (แทน) ผูแทนผูบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรี
และตราด
6. พ.ต.อ. สหัส โหรวิชิต (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
7. นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาธิน (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
8. นางยุพเยาว วิศพรรณ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
9. น.ส. สายฝน แหลงหลา (แทน) พาณิชยจังหวัดจันทบุรี
10. นายสุพล มณีจรัสแสง (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
11. นางศิริมา วิชญธรกุล (แทน) พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
12. นางลาวัลย พันธุนิล
คลังจังหวัดจันทบุรี
13. นายไพฑูรย โกเมนท เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี
14. นายปรีดา ศรีเมฆ (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี
15. นายสุเมธ สายทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี
16. นายธนู สีหะ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
17. นายนพวงศ สุขพัฒน (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
18. น.ส. พัชรี ปญญาเลิศศรัทธา (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
19. นางสุมาลี รัตนจริยา
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
20. นายฐิติ กมุทโยธิน
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
21. น.ส. แกวมณี รัตนศักดิ์มณีกุล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองทาชาง
22. น.ส. ขจีรัตน เจตนานุรักษ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต
23. นายวันชัย ทรงพลอย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองขลุง
24. นายชานนท นิธิเมธาวี (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดจันทบุรี
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25. นายปองพล อินทนิล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
26. นางยุพิน ขยันกิจ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอทาใหม
27. นายณัฐสิญจ ศรีพงษ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแหลมสิงห
28. นายโสภณ เอ็งสุวรรณ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอนายายอาม
29. นายสุชิน กระจางศรี ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอสอยดาว
30. นางเยาวเรศ บัวหลวง
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเขาคิชฌกูฏ
31. นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
เลขานุการ
32. นางชณิตา นามวงษ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด และรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
33. นายภิชาติ โพธิ์บาทะ ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
34. นางสายชล เอสเพนดัล (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดจันทบุรี
สนจ.จบ. ผูชวยเลขานุการ
35. นางเนาวรัตน สมพงษ (แทน) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผูไมมาประชุม จํานวน 12 คน
1. นายวิทูรัช ศรีนาม
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ติดราชการ
2. นายบุญชวย นอยสันเทียะ รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ
3. ทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
5. ประธานสันนิบาติเทศบาลจังหวัดจันทบุรี
6. ประธานชมรมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดจันทบุรี
7. นายกเทศมนตรีเมืองทาใหม
8.
นางเจตนา กีรติโภฌานันท ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอเมืองจันทบุรี
9. นางปทิตตา สรวงทาไม ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอมะขาม
10. นางนัยนา รุงปรวัฒน ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอขลุง
11. นายพุทธไนย ตันมณี ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแกงหางแมว
12. ดร.รัฐวิทย ตั้งเกียรติพชร
ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอโปงน้ํารอน
ผูเขารวมประชุม จํานวน 6 คน
1. นายวิทยา ชพานนท นายอําเภอนายายอาม
ที่ทําการปกครองอําเภอนายายอาม
2. พ.จ.อ.วิวัฒน เหมเวช ที่ทําการปกครองอําเภอทาใหม
3. นายบัญชา จันทรณรงค ที่ทําการปกครองอําเภอโปงน้ํารอน
4. นายวิโรจน สมพรไพลิน แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
5. นายจักรพงษ เกษทองมา แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
6. น.ส.ฐานิตา รามันจิตร สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี มาครบองค
ประชุมแลว ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรือ่ งประธานแจงทีป่ ระชุมทราบ
เนื่องดวยทานผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ติดราชการ จึงมอบหมายใหผม
นายพงศพัฒน วงศตระกูล รองผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการ ก.บ.จ. ในวันนี้
ตามที่จังหวัดจันทบุรีไดรับการ จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปแลวนั้น เนื่องจากจังหวัด ได
ตรวจสอบงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 พบวา มีงบประมาณคงเหลือจํานวน 7 โครงการ 13 กิจกรรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 25,469,463 บาท ประกอบกับมีหนวยดําเนินการได
แจงคืนงบประมาณ เนื่องจากไมสามารถหาตัวผูรับจางได จังหวัดจันทบุรีจึงไดจัดการ
ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. ในวันนี้
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และการขอใชงบประมาณเหลือจายดังกลาว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่จังหวัดจันทบุรีไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/๒๕6 2 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2562 ณ โรงเรียนวัดสําโรง ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นั้น
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/๒๕62 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียน
วัดสําโรง ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จํานวน 8 หนา เรียบรอยแลว
หากคณะกรรมการฯ มีขอแกไขขอใหแจงที่ประชุมทราบเพื่อแกไข/ปรับปรุง และให
การรับรองรายงานการประชุมฯ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ไมกระทบตอ
แผนฯ จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม
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เรื่องเดิม
ตามที่จังหวัดจันทบุรีไดอนุมัติโครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
กิจกรรมกอสรางและปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตถนนสายปาชาผีแขก หมูที่ 6
ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี งบประมาณ 2,465,800 บาท โดยมีที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมืองจันทบุรี เปนหนวยดําเนินการ นั้น
ขอเท็จจริง
1. ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรีแจงวาไดดําเนินการโครงการดังกลาวตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว จํานวน 2 ครั้ง โดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามลําดับแลว ผลปรากฏวา ไมมีบุคคลใดเขายื่นเอกสารเสนอราคาแตอยางใด
และเพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการเปนสําคัญและปองกันความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองจันทบุรี จึงขอสงคืนงบประมาณดังกลาว
ใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการตอไป
2. สํานักงานจังหวัดจันทบุรี ไดประสานใหแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
สํารวจพื้นที่ตามโครงการดังกลาวแลวปรากฎวา แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรีแจงวา
สามารถดําเนินการไดในวงเงินที่ไดรับอนุมัติ โดยขอเปลี่ยนแบบรูปรายการจากเดิมที่ใช
แบบมาตรฐานของกรมการปกครอง เปนแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท โดยไม
เพิ่มวงเงินงบประมาณ
ระเบียบ/กฎหมาย
1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557
ขอ 21 การใชรายจายที่ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอน
และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในแตละงบรายจายของแตละผลผลิต
หรือโครงการภายในแผนงาน หรือแผนงานในเชิงบูรณาการเดียวกันใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ
ขอ 24
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในงบรายจายใด ๆ ภายใตแผนงานเดียวกัน
2. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณา
การ พ.ศ. 2559
ขอ 12 ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ของแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใชจายงบประมาณ ที่มิใชรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณในแผนงาน
บูรณาการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจาย ใหหนวยรับงบประมาณสามารถ
กระทําไดโดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
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ขอ 14 การโอนงบประมาณตามระเบียบนี้ จะตองไมเปนการโอน
งบประมาณขามหนวยรับงบประมาณ และหามโอนงบประมาณรายจายบูรณาการใน
แผนงานบูรณาการใด ๆ ไปดําเนินการในแผนงานบูรณาการอื่น หรือแผนงานอื่น
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 โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
2) เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561-2562 ใหเรงรัดดําเนินโครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
กับเปาหมายการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ หากมีความจําเปนตอง
ดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จะตองแสดงเหตุผลความจําเปนเพื่อประกอบการ
พิจารณาอยางครบถวนสมบูรณ
3) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ใหดําเนินการตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอพิจารณา
ฝายเลขานุการไดพิจารณาแลว เพื่อใหการดําเนินโครงการ พัฒนาปจจัย/
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและได
มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมกอสรางและปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
ถนนสายปาชาผีแขก หมูที่ 6 ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี งบประมาณ
2,465,800 บาท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน เห็นควรเปลี่ยนแปลง
หนวยดําเนินงานจาก ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองจันทบุรี เปน แขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี และไดตรวจสอบแลว การเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ และการ เปลี่ยนแบบ
กอสรางสะพานจากแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เปนแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณ เปนกรณีที่ไมกระทบตอแผนฯ และเปนไปตาม
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
หลักเกณฑที่ ก.บ.ภ. กําหนด ซึ่งอยูในอํานาจของ ก.บ.จ. ที่จะสามารถพิจารณาใหความ
เห็นชอบได
จึงเห็นควรพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
กิจกรรม และเปลี่ยนหนวยดําเนินงานดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบแลว การเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ และการเปลี่ยน
แบบกอสรางสะพานจากแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เปนแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบท โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณ เปนการเปลี่ยนแปลงกรณี
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ที่ไมกระทบตอแผนฯ ซึ่งเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
และที่แกไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑที่ ก.บ.ภ. กําหนด จึงมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนแปลง
หนวยดําเนินงานจาก ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองจันทบุรี เปน แขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี และเปลี่ยนแบบกอสรางสะพานจากแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เปนแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยไมเพิม่ วงเงินงบประมาณ
ระเบียบวาระที่ 3

3.2 การขอใชงบประมาณเหลือจาย งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
เลขานุการไดรายงานตอที่ประชุมวา
ฝายเลขานุการไดตรวจสอบงบประมาณเหลือจายจากการดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 พบวา มี
งบประมาณคงเหลือจํานวน 7 โครงการ 13 กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน
25,469,463 บาท ดังนี้
1. โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพดานการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด
การประชาสัมพันธสินคาเกษตรคุณภาพชั้นดีจังหวัดจันทบุรี
1.1 กิจกรรมศูนยเรียนรูการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
จํานวน 13,768 บาท
1.2 กิจกรรมบริหารจัดการศูนยพัฒนาไมผลตามพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดจันทบุรี เปนแหลงเรียนรู
จํานวน 52,000 บาท
2. โครงการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรโดยสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
กิจกรรม
Otop เมืองจันทจากผูผลิตสูผูบริโภคสูตลาดสากล จํานวน
435,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางบริการพื้นฐาน และระบบ
โลจิสติกสของพื้นที่แนวชายแดน
กิจกรรมกอสรางถนนลาดยางสายเขาเมน หมู 3 บานบึงชนังกลาง
ต.เทพนิมิต อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี จํานวน 30,000 บาท
4. โครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยวใหเพียงพอ และไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
4.1 กิจกรรมกอสรางหรือปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย
ปาชาผีแขก หมูที่ 6 ต.ทาชาง อ.เมือง จ.จันทบุรี จํานวน 864,200 บาท
4.2 กิจกรรมปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเทศบาลตําบลพลิ้ว ศูนยศิลปเสื่อบางสระเกาถึงชุมชนขนมแปลกเทศบาลตําบลหนองบัว หมู 5 ต.พลิ้ว
หมู 3,4,6 ต.คลองน้ําเค็ม อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี จํานวน 190,000 บาท
4.3 กิจกรรม กอสรางถนน คสล.สายปอมเกา หมูที่ 9 บานแถวคลอง
ตําบลเกวียนหัก เชื่อมกับหมูที่ 5 บานกงษีไร ตําบลซึ้ง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
จํานวน 258,700 บาท
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4.4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การทองเที่ยวอุทยานแหงชาติน้ําตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี
จํานวน
20,510,000 บาท
4.5 กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผสายปญญาเจริญธรรม หมูที่
6 ต.ทาหลวง เชื่อมตอถนนสายจันทบุรี – วังแซม จํานวน 1,064,090 บาท
5. โครงการปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการเพื่อใหพื้นที่ปาไมและแหลงน้ํามีความหลากหลาย คงความอุดม
สมบูรณ
กิจกรรมกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําจันทบุรี บริเวณศาลเจาแปะกง
เชิงสะพานตรีรัตน ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี จํานวน 425,704 บาท
6. โครงการสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําใหเกิด
การใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน
กิจกรรมซอมแซมฝายน้ําลนคลองมาบชโอนในพื้นที่ หมูที่ 8 ตําบล
ชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ จํานวน 10,000 บาท
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและการกระจายสินคาทางการเกษตร
7.1 กิจกรรมกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่วาการอําเภอ วังประดู หมูที่ 8,9,21 ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุจํารนวน
ี 1,601,000 บาท
7.2 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สายบานเนินดินแดง-บอน้ําเงิน
ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหม จ.จันทบุรี จํานวน 15,000 บาท
ขอเท็จจริง
จังหวัดจันทบุรีมีความประสงคจะขอใชเงินเหลือจายจากการดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 จํานวน
3 โครงการ 4 กิจกรรม รวมงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 25,400,000 บาท ดังนี้
1. โครงการสงเสริมดานการคา การลงทุน และการประชาสัมพันธ เพื่อสราง
และขยายตลาดการคากับประเทศเพื่อนบาน และการคาชายแดน
กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธกับเมืองที่ไดลงนามบันทึกขอตกลง
เพื่อขยายฐานการคาและวัฒนธรรมสูประเทศเพื่อนบาน งบประมาณ 1,500,000
บาท (สํานักงานจังหวัดจันทบุรี เปนหนวยดําเนินงาน)
2. โครงการ พัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
กิจกรรมกอสรางถนนและขยายชองจราจร สายถนนทาแฉลบ ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 20,000,000 บาท (แขวงทางหลวง
ชนบทจันทบุรี เปนหนวยดําเนินงาน)
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและการกระจายสินคาทางการเกษตร
3.1 กิจกรรมกอสรางสะพานขามคลองสะพานเลือก หมูที่ 10 ตําบล
ทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 1,252,000 บาท (ที่ทําการ
ปกครองอําเภอทาใหม เปนหนวยดําเนินงาน)
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3.2 กิจกรรมกอสรางถนนพาราแอสฟสทติกคอนกรีต สายวัดปาธรรมสุข ซับสีดา หมูที่ 9 บานทรัพยเจริญ ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณ 2,648,000 บาท (ที่ทําการปกครองอําเภอนายายอาม เปนหนวย
ดําเนินงาน)
ระเบียบ/กฎหมาย
1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557
ขอ 24 หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจ
โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในงบรายจายใดๆ ภายใตแผนงานเดียวกัน
ขอ 25 หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายในงบรายจายใด ๆ ยกเวนงบบุคลากร
ภายใตแผนงานเดียวกัน ที่เหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว
ไปใชจายเปนรายจายใด ๆ ได
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง
เพื่อจัดหาครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง จะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวาหนึ่งลานบาทและ
ต่ํากวาสิบลานบาทตามลําดับ และการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจายเพื่อเปนคาจัดหาครุภัณฑยานพาหนะตองเปนการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทน
ครุภัณฑยานพาหนะเดิม
ขอ 27 การโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย
ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณ
2. ระเบียบ วาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงาน
บูรณาการ พ.ศ. 2559
ขอ 15 ในกรณีที่มีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจาย
บูรณาการภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน ใหโอนไดในกรณี ดังตอไปนี้
(1)
หนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินการใชจายหรือ
กอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายสําหรับโครงการ กิจกรรม หรือรายการภายใตแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงบประมาณ
(2) เปนงบประมาณรายจายที่เหลือจาย
จากการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว
(3)
เปนงบประมาณรายจายที่หมดความจําเปนในการใชจาย
ไมวาดวยเหตุใด

9
(4)
กรณีมีความจําเปนเรงดวนตองดําเนินโครงการ กิจกรรม
หรือรายการอื่นที่อยูภายใตวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงานบูรณาการนั้น
แตมิไดรับการจัดสรรงบประมาณ
การโอนงบประมาณรายจายตาม (1) (3)
และ(4) ใหหนวยรับ
งบประมาณแจงหนวยงานเจาภาพทราบและใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแลว
แตกรณี พิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
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 โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
2) เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2562 ใหเรงรัดดําเนินโครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ใหสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ หากมีความ
จําเปนตองดําเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จะตองแสดงเหตุผลความจําเปนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอยางครบถวนสมบูรณ
3) กรณีจังหวัดหรือกลุมจังหวัดมีความประสงคขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
ทั้งกรณีงบประมาณปกติและ
งบประมาณเหลือจาย ที่เปนการดําเนินโครงการใหมที่ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด หรือดําเนินโครงการเดิม แตมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม หรือพื้นที่ดําเนินการ ซึ่งกระทบตอกลุมเปาหมายหรือวัตถุประสงคของ
โครงการใหเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค
4) การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ใหดําเนินการตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดจันทบุรี

โครงการสงเสริมดานการคา การลงทุน และการประชาสัมพันธ เพื่อสรางและ
ขยายตลาดการคากับประเทศเพื่อนบาน และการคาชายแดน
กิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธกับเมืองที่ไดลงนามบันทึกขอตกลง เพื่อขยายฐานการคาและวัฒนธรรม
สูประเทศเพื่อนบาน เปนโครงการที่มีความพรอมดําเนินงาน หากไดรับการอนุมัติให
ดําเนินการ สามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562

โครงการ พัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ผูแ ทนแขวงทางหลวง
ดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมกอสรางถนน
ชนบทจันทบุรี
และขยายชองจราจร สายถนนทาแฉลบ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เปนการกอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีต ความหนา 8 ซม. และขยายชองจราจร เปน
4 ชอจราจร มีทอระบายน้ํา เกาะกลาง พรอมไฟฟาสองสวางกิ่งคู เนื่องจากเปนเสนทาง
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เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ
รายการในการดําเนินการ
นายอําเภอนายายอาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและการกระจายสินคาทางการเกษต
ร
กิจกรรมกอสรางสะพานขามคลองสะพานเลือก หมูที่ 10 ตําบลทุงเบญจา อําเภอ
ทาใหม จังหวัดจันทบุรี เปนการกอสรางสะพานขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 10 เมตร
พรอมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสะพานขางละ 46 เมตร ซึ่งมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบรายการในการดําเนินการ
ผูแทนนายอําเภอ
ทาใหม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและการกระจายสินคาทางการเกษต
ร
กิจกรรมกอสรางถนนพาราแอสฟสทติกคอนกรีต สายวัดปาธรรมสุข - ซับสีดา หมูที่ 9
บานทรัพยเจริญ ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เปนการกอสราง
ถนนพาราแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร
ระยะทางไมนอยกวา 615 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 615 เมตร หรือ
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,690 ตารางเมตร ซึ่งมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ
รายการในการดําเนินการ
ขอพิจารณา
ฝายเลขานุการไดตรวจสอบแลว เนื่องจากงบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม
ดังกลาวเปนงบประมาณที่คงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจาง จึงหมดความจําเปนในการใช
จาย และไดนํา
1. โครงการสํารองตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(Y2) จํานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม ไดแก โครงการสงเสริมดานการคาการลงทุน และ
การประชาสัมพันธ เพื่อสรางและขยายตลาดการคากับประเทศเพื่อนบาน และการคา
ชายแดน กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธกับเมืองที่ไดลงนามบันทึกขอตกลงเพื่อขยายฐาน
การคาและวัฒนธรรมสูประเทศเพื่อนบาน งบประมาณ 1,500,000 บาท (สํานักงาน
จังหวัดจันทบุรี เปนหนวยดําเนินงาน)
2. โครงการเดิม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่มีความพรอมและมีความ
จําเปนเรงดวน จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ประกอบดวย
2.1 โครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
กิจกรรมกอสรางถนนและขยายชองจราจร สายถนนทาแฉลบ
ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 20,000,000 บาท (แขวงทาง
หลวงชนบทจันทบุรี เปนหนวยดําเนินงาน)
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและการกระจายสินคาทาง
การเกษตร
(1) กิจกรรมกอสรางสะพานขามคลองสะพานเลือก หมูที่ 10 ตําบล
ทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 1,252,000 บาท (ที่ทําการ
ปกครองอําเภอทาใหม เปนหนวยดําเนินงาน)
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(2) กิจกรรม กอสรางถนนพาราแอสฟสทติกคอนกรีต สายวัดปา
ธรรมสุข - ซับสีดา หมูที่ 9 บานทรัพยเจริญ ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 2,648,000 บาท (ที่ทําการปกครองอําเภอนายายอาม
เปนหนวยดําเนินงาน)
มาดําเนินการแทน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,400,000 บาท
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
รายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ที่กําหนดใหกรณีที่มีความจําเปนตอง
โอนงบประมาณรายจายบูรณาการภายใตแผนงานบูรณาการเดียว ใหโอนไดในกรณีเปน
เงินเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ กิจกรรม
หรือการจัดซื้อจัดจางแลว และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ภ. ที่กําหนดใหตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. กอนที่จะนําเสนอให อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาคพิจารณา
รวมทั้งระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ที่กําหนดใหตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินโครงการดวย จึงควร
ใหความเห็นชอบการใชเงินเหลือจายฯ จํานวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 25,400,000 บาท แตเนื่องจากโครงการเดิม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรม จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม หากไดรับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. แลว
ตองแจงให 1) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหนวยงานเจาภาพแผนงาน
บูรณาการฯ นําเสนอใหรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลแผนงานบูรณาการฯ ใหความ
เห็นชอบ 2) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (
อ.ก.บ.ภ. )
ที่กํากับดูแลภาคใหความเห็นชอบตามระเบียบที่เกี่ยวของ กอนแลวถึงขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณกอนดําเนินโครงการ ซึ่งกระบวนการ/ขั้นตอนดังกลาว อาจสงผล
ใหงบประมาณถูกพับไปเพราะไมสามารถกอหนี้ผูกพันภายใน 30 กันยายน 2562
ฝายเลขานุการไดพิจารณาแลว เห็นควรนําโครงการสํารองตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( Y2) ที่มีความพรอมมาดําเนินการแทน ไดแก
โครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว
ใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
เสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวและขนสงสินคาสายแยก ทช.จบ. 4006 เชื่อมถนน
ทล.3299 อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 23,965,000 บาท (แขวงทาง
หลวงชนบทจันทบุรี เปนหนวยดําเนินการ)
ผูแ ทนแขวงทางหลวง โครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวให
ชนบทจันทบุรี
เพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเสนทาง
เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวและขนสงสินคาสายแยก ทช.จบ. 4006 เชื่อมถนน ทล.3299
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปนการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลติก
คอนกรีตพรอมทางเชื่อม ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ไหลทางขางละ 1.00 เมตร
ระยะทางรวม 4.500 กิโลเมตร หรือพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 35,400 ตารางเมตร โดย
สภาพถนนเดิมเปนถนนลูกรัง ซึ่งมีความพรอมในเรื่องแบบรูปรายการในการดําเนินการ
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มติที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบแลว การขอใชเงินเหลือจายเพื่อดําเนินงานโครงการ
สํารองตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ( Y2) และดําเนินงานโครงการเดิม
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม เปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
รายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ที่กําหนดใหกรณีที่มีความจําเปนตอง
โอนงบประมาณรายจายบูรณาการภายใตแผนงานบูรณาการเดียว ใหโอนไดในกรณีเปน
เงินเหลือจายจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ กิจกรรม
หรือการจัดซื้อจัดจางแลว และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ภ. ที่กําหนดใหตองไดรับ
ความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. กอนที่จะนําเสนอให อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค รวมทั้ง
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมกําหนดใหตอง
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอนดําเนินโครงการดวย ประกอบกับขั้นตอน
และระยะเวลาที่ขอใชเงินเหลือจายเพื่อมาดําเนินโครงการเดิม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรม อาจสงผลใหงบประมาณถูกพับไปเพราะไมสามารถกอหนี้ผูกพันภายใน
30 กันยายน 2562 จึงมีมติ
๑. เห็นชอบใหใชเงินเหลือจาย จํานวน 25,400,000 บาท เพื่อไปดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ตามลําดับดังตอไปนี้
๑.๑ โครงการสงเสริมดานการคาการลงทุน และการประชาสัมพันธ เพื่อ
สรางและขยายตลาดการคากับประเทศเพื่อนบาน และการคาชายแดน
กิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธกับเมืองที่ไดลงนามบันทึกขอตกลงเพื่อ
ขยายฐานการคาและวัฒนธรรมสูประเทศเพื่อนบาน
งบประมาณ 1,500,000 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานจังหวัดจันทบุรี
๑.2 โครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
กิจกรรม กอสรางถนนและขยายชองจราจร สายถนนทาแฉลบ ตําบล
ตลาด อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณ 20,000,000 บาท
หนวยดําเนินการ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและการกระจายสินคาทาง
การเกษตร
กิจกรรม กอสรางสะพานขามคลองสะพานเลือก หมูที่ 10 ตําบล
ทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณ 1,252,000 บาท
หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอทาใหม
กิจกรรม กอสรางถนนพาราแอสฟสทติกคอนกรีต สายวัดปาธรรมสุข
- ซับสีดา หมูที่ 9 บานทรัพยเจริญ ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณ 2,648,000 บาท
หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอนายายอาม
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๑.๔ โครงการพัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ
กิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวและ
ขนสงสินคาสายแยก ทช.จบ. 4006 เชื่อมถนน ทล. 3299 อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณ 23,965,000 บาท
หนวยดําเนินการ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
๒. สําหรับโครงการตามขอ ๑.๒ และ ๑.๓ จํานวน ๒ โครงการ ๓ กิจกรรม ซึ่งเปน
โครงการเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม ขอใหฝายเลขานุการประสานกับ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะหนวยงานเจาภาพแผนงาน
บูรณาการฯ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (
อ.ก.บ.ภ. )
ที่กํากับดูแลภาค และสํานักงบประมาณอีกครั้ง หากปรากฏวากระบวนการ หรือ
ขั้นตอนในการขอใชเงินเหลือจายเพื่อไปดําเนินโครงการดังกลาวไมสามารถดําเนินการ
ไดทัน ดังนั้น เพื่อไมใหงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีถูกพับไปตามกฎหมาย
จึงมีมติใหนํา โครงการ พัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและ สิง่ อํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวและขนสงสินคาสายแยก ทช.จบ.
4006 เชื่อมถนน ทล. 3299 อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนโครงการสํารองตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาดําเนินการแทน
โดยใหฝายเลขานุการนําเสนอผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะประธาน
คณะกรรมการ ก.บ.จ. จังหวัดจันทบุรีใหความเห็นชอบ และแจงใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานเจาภาพแผนงานบูรณาการฯ และสํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก ( อ.ก.บ.ภ. ) ที่กํากับดูแลภาค และสํานัก
งบประมาณ ทราบและดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป ทั้งนี้ ใหอยูภายใน
วงเงินงบประมาณที่ขอใชเงินเหลือจาย จํานวน 25,400,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
ผูแทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธการ จัดงาน OTOP
เมืองจันท จากผูผลิต สูผูบริโภค สูตลาดสากล กําหนดการจัดงาน 7 วัน ระหวางวันที่
15 – 21 กรกฎาคม 2562 ตั้งแตเวลา 10.00 ถึง 21.30 น. ณ ลานโพธิ์ สนาม
กีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะมีพิธีเปดในวันจันทรที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา
17.00 น. จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนใหมารวมงานในครั้งนี้
นายณัฐสิญจ ศรีพงษ ผูแทนภาคประชาสังคมอําเภอแหลมสิงห ขอฝากโครงการ
ปรับปรุงถนนหนาขนสงจังหวัดจันทบุรี มีปายบอกทางปายโคงแขวนที่นํามาติดใหม
แกวงไปมาเวลามีลมพายุก็แรง ฝากใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําใหแข็งแรง เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนและนักทองเที่ยว
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ประธาน - ฝากเทศบาลเมืองจันทบุรีชวยดูและประสานงานในสวนที่เกี่ยวของตอไป
- ในสวนของศาลากลางก็ไดตัดตนไมที่คาดวาจะเปนอันตรายออกหมดแลว
เนื่องจากครั้งที่ผานมาฝนตกลมแรง ตนไมไดลมทับโรงจอดรถและรถยนตราชการทําให
เกิดความเสียหาย
- หลังจากนี้จะมีกิจกรรมจิตอาสาคอนขางเยอะเนื่องจากใกลวันเฉลิมพระชน
พรรษา ในสวนของกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด จะมีการจัดงานใน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เปนการขุดลอกคูคลองทาชางทั้งสาย มีการจัดงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในอําเภอทุกอําเภอโครงการ 1 อําเภอ 1 ถนน และในสวน
ของจังหวัด 1 จังหวัด 1 ถนน การพัฒนาคูคลอง การพัฒนาสวนสาธารณะ และมีเรื่อง
การรับสมัครจิตสาอาใหม
ปลัดจังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธการสมัครจิตอาสา กําหนดการลงทะเบียนรับ
สมัครจิตอาสาใหม พรอมกันทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 15- 19 กรกฎาคม 2562 (ใน
เวลาราชการ) โดยผูที่จะลงทะเบียนตองเปน ผูมีชื่อในทะเบียนบานเฉพาะในเขตอําเภอ
เมืองเทานั้น อายุตั้งแต 7 ป ขึ้นไป จึงขอประชาสัมพันธใหสวนราชการประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรและบุคคลที่ยังไมไดสมัครมาสมัครจิตอาสาในวันดังกลาว สําหรับคนที่สมัคร
แลวไมตอ งสมัครใหม
เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธการจัดงาน รวมใจภักดิ์รักสวน
พอ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยจะรวมกันพัฒนาศูนยพัฒนาไมผลตาม
พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี มีทานผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนประธาน การแตง
กายใสชุดจิตอาสา
ผูแทนหอการคาจังหวัดจันทบุรี ในการประชาสัมพันธตาง ๆ มี face book กลุม
จันทบุรี มีสมาชิกแสนกวาคน จังหวัดหรือสวนราชการสามารถใชในการประชาสัมพันธ
งานตาง ๆ ได
เลิกประชุมเวลา

15.00 น.
(นางสาวฐานิตา รามันจิตร)
พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
ผูจดรายงานการประชุม

(นางชณิตา นามวงษ)
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ผูตรวจรายงานการประชุม
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